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সুঙ্য ১০ এক টাকা চারি আনা। 





পাত্রগণ। 

পপর ৩০ 

সেকন্দনশা ** শীশদেশীধ মমাট। 

পুক বাজ ূ যা 
টা পাঞ্জাবাদশীঘ দুই নবপতি | 

তক্মশীল 

এফেট্রিয়ন *** গেকন্দবশান সেনাপতি। 

মেকন্দবশাব পহবী ও দৈশ্গণ | 

পুকর গ্রহবী ও সৈশ্যগণ। 

তক্ষশীলেব বক্ষকগণ | 

একজন গুপুচব | 

চাবিজন ক্ষদ বাজকুমাব। 

এলবিলা ্ রা 

তি, তক্ষনীলে ভগিনী । 
সৃহাসিনী ূ . 

২... এলবি্লাব স্ণীদ্ধম | 
স্াশাভনা 

একজন উদ্াপিনা গাঁমিকা]। 





পূরু-বিক্রম নাটক । 

প্রথম অঙ্ক । 

প্রথম গভাঙ্ক | 

কুনু পর্বত গ্রদেশ। 

রাণী এলবিলার প্রাসাদের সম্মুখীন উদ্যান । 

চতুষ্পার্থে পর্কাত দৃশ্ঠ। 

স্থবশোভনা। রাজকুমাবি! এই ঘে দে দিন আপনি সেখানে 

গেলেন, আবার এর মধ্যেই যাবেন? 

এলবিলা। দে দিন গিষে আমি পঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমার- 

গণকে ববনদের বিকদ্ধে উত্তেজিত কবে দিয়ে এসেছি তাঁরা সকলেই 

বিতস্তা নদীর কূলে শিবির সরিবেশিত করে, একত্র সম্মিলিত হবেন, 

আমার নিকট অঙ্গীকাৰ করেছেন। আমিও আজ সদৈন্তে সেখানে 

গিয়ে তাদের সহিত মিলিত হব। সথি। যতদিন না যবনেরা! আমাদের 

রর 



২ পুরু-বিক্রম নাটক। 

প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দুবীভূত হচ্চে, ততদিন আমার আব 

আরাম নেই, বিশ্রাম নেই। 

সুহাসিনী। রাজকুমারি! আমাদের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কি 

কিছুমাত্র একা আছে, ষেআপনি তাদের একত্র সম্মিলিত করবার 

জন্য চেষ্টা কচ্চেন? তবে যদি আপনার কথায় তীরা সকলে একত্রিত 

হন, তা বলতে পারিনে। কেন না তাবা নাকি সকলেই আপনার 

প্রেমাকাজ্জী)_বৌধ হয়, আপনার কথা কেহই অবহেলা কব্তে 

পাববেন না। 

ইলবিলা। আমি তাদেব নিকট এই প্রতিজ্ঞা কবেছি যে, থে 

রাজকুমার যবনদিগেব সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ কব্বেন, 

আমি তারই পাগিগ্রহণ করব। 

স্বশোভনা। এনপ প্রতিজ্ঞা কৰা আপনাৰ কিন্ত ভাল হয়নি। 

আমি জানি আপনি পুকবাজকে আন্তরিক ভাল বাঁদেন, পুকবাজও 

আপনাকে ভাল বামেন) কিন্তু যদি কোন বাজকুমার যুদ্ধে পুকরাজ 

অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ কবেন, তাহলেকি হবে? তা হলে 

আপনি তাকে ভাল বাশ্থন বানা বাসন, তাব পাণিগ্রহণ তআপনাৰ 

কন্তেই হবে। 

এলবিলা । আমি এ বেশ জানি যে, কোন বাজকুমার পুফবাঁজকে 

বীরত্বে অতিক্রম কন্তে পারবেন না। তার মত বীরপুকষ ভারত-ভূমিতে 

আর দ্বিতীয় নাই। আমি যেৰপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমাৰ 

আমন্তবিক গ্রেদেপ কিছুনার বাঁঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত বাজ, 



প্রথম অস্ব। ও 

কুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন। সকল 
রাজকুমার একত্রিত না হলেও আবার আলেক্জ্যাগারের অসংখ্য 

সেনার উপর জয় লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 

স্থুশৌভনা। [স্হামিনীর প্রতি) ষদি এক্ূপ হয় ভাই তা হলে 

আমাদের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞাতে কোন দোষ হচ্চে না। 

সৃহাসিনী। (হাস্ত করত) ও ভাই বুঝেছি, আমাদের রাজকুমারী 

এক বাণে ছুই পাখি মাব্তে চান। আপনার আন্তবিক প্রেমের ব্যাঘাত 

হবে না, অথচ দেশকে উদ্ধাব কত্তে হবে। 

এলবিলা। আজ ভাই আমার হাঁসি খুদি ভাল লাগৃচে না, 

তোমাদের সব ছেড়ে যেতে হচ্চে । না জানি, আবার কবে তোমাদের 

সঙ্গে দেখা হবে। | 

স্ুহাসিনী। ও কথা আাগনি মুখে বলছেন । পুকবাজকে পেলে 

আপনার কি তথন আমাদের মনে থাকবে? 

একজন রক্মকের প্রবেশ। 

রক্ষক। মহাবাণীব জম হউক! এক জন গায়িক| দ্বারে দণ্ডাঁয়, 

মান আছে, সে আপনাব সহিত সাক্ষাৎ কনে ইচ্ছা করে। 

এলখিলা। আমাব আর অধিক সময় নাই। আচ্ছা তাকে এক- 

বাব আস্তে বল। 

গায়িকা? গ্রবেশ। 

গাঘিকা। রাজকুমারি! আমি শুনেছি, স্বদেশের প্রতি আপ. 
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নার অত্তান্ত অনুরাগ । আমাদের দেশের এক জন প্রসিদ্ধ কথি ভারত- 

ভূমির জয় কীর্তন করে ঘে একটা নূতন গান রচনা করেছেন, মেই 

গানটী আপনাকে শোনাতে ইচ্ছা করি। শুন্ছি, আপনি নাকি 

এখনি যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্া। করবেন মাতৃ-ভূমির জয়-কীর্তন 

শ্রবণ করে যদি আপনি যাত্রা কবেন, তা হলে আপনার যাত্রা শুত 

হবে। যাতে যব্নগণেব উপর জয় লাভ হয়, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা, 

আমি অন্য কোন পুরফার লাভের ইচ্ছা করি না। 

্রলবিলা। (শ্বগত) আমি একে একজন সামান্য ভিথারিণী বলে 

মনে করেছিলেম; কিন্ম এর কি উচ্চভাব। স্বদেশের গ্রতি এর কি 

িষ্ার্থ অনুরাগ ! (প্রকাশে) গাও দেখি_তোমার গানটা শুন্তে 

আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্ে। 

গায়িকা । (উৎসাহের সহিত ।-) 

রাঁগিন্ী খাম্বাজ--তাঁল আড়াঁঠেকা | 

মিলে মবে ভারত-সন্তান, একতান মন প্রাণ, 

গাঁও ভারতের যশোগান। 

তারত-ভূমির ছুল্য আছে কোন্ স্থান, 

কোঁন্ অদ্রি হিমাদ্রি মান ? 

ফলবতী বস্থমতী - আ্রোত্তস্বতী পুণ্যবতী, 

শতখনি, রত্বের নিদান। 
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হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়) 

গাও ভারতের জয়। 

কি ভয় কি ভয়, গাঁও ভারতের জয়, 

রূপবতী সাঁধ্বীনতী, ভারত-ললনা, 

কোথা দিবে তাদের তুলনা ? 

শর্দিঠা সাবিত্রী সীতা,  দময়ন্তী পতিরতা, 

অতুলন! ভারত-ললনা, 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাও ভারতের জয়। 

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়। 

তীম্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ? 

আর যত মহাবীরগণ ? 

ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধুমকেতু, 

আর্ত বন্ধু দুষ্টের দমন। 

হোঁক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাও ভারতের জয়। 

কি ভয় কি ভয়, গাঁও ভারতের জয়। 
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কেন ডর ভীরু, কর সাহমন আশ্রয়, 

“যতোধর্মস্ততোজয়ঠ” 

ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 

মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়। 

হোক ভারতের জয়) জয় ভারতের জয় 
ঠ 

গাও ভারতের জয়। 

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়। 

. ই্ীলবিলী। তোমার এ গান শুন্লে, কোন্ হদয়ে না দেশাল্রাগ 

গ্রজলিত হয়? কেনা দেশেব জন্য অনাযাসে প্রাণ দিতে পাবে? 

ধন্য সেই কবি, ধিনি এ গানটা রচনা কবেছেন। তুমি কি সকল জায়, 

গা এই রকম গান গেয়ে গেষেই বেড়াও? তোমার কি বাপ মা 

আছে? তোমার তো বয়স খুব অল্প দেখছি, তোমাৰ কি বিবাহ হয়নি? 

তুমি এত অন্ন বয়নে উদ্াপিনীর বেশ কেন ধারণ করেছ বল দেখি? 

গায়িকা । রাজকুমাবি! আদার বাপ মা কেহই নাই, আমার 

শুদ্ধ পাচ ভাই আছেন, তারা আপনার সৈহ্যদলেব মধ্যে নিবিষ্ট 

আছেন। আমার বিবাহ হয়নি এবং আমি বিবাহ করবও না। 

প্রেম ?-প্রেম মানুষের মধ্যে নেই। প্রেম ?-প্রেম পৃথিবীতে নেই। 

এলবিলা। সেকি? প্রেমের উপর তোমার যে এত বিরাগ ? 

গায়িকা । রাঁজকুমারি! আমি একজনকে প্রাণের .সহিত তাল 
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বাস্তেম, কিন্ত সে নির্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই 

অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভাল বাদ্বে! 

না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি) আমি 

দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি । আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ 

দিতে পারি। আমার আর কোন কাজ নাই, আমি এই গানটা সকল 

জায়গায় গেয়ে গেয়ে বেড়াই; এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। 

আমার ঘে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাদের 

প্রত্যেককেই এই গানটা আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাদের আমি বলে 

দিয়েছি, যে এই গানটা গেষে বেন তীরা সকল সৈন্ভগণের মধ্যে দেশানু, 

রাগ প্রজ্বলিত করে দেন। | 

এলবিলা। আ'মব! বে স্্ীলোক, আমাদেরই মন যখন এই গানে 

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন যে বীবপুরুষগণেব মন উত্তেজিত হবে, 

তার আব কোন সন্দেহ নাই। যাও, তুমি "ভাবতবর্ষের প্রদেশে 

প্রদেশে, নগবে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গিয়ে এই গানটা 

গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারি পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত, 

তূমি এক উতসাহাঁনলে প্রজলিত হয়, ততদিন তোমার কাঁধ্য শেষ হল, 

একপ মনে ক'র না) ভগবান্ করুন, যেন তোমার এই মহত সংকল্পটা 

স্সিদ্ধ হয় । 

গায়িকা । রাজকুমারি ! এই কার্ধ্ে আমি প্রাণ সমর্পণ করেছি, 
ভগবান্ অবশ্ই আমার সংকল্প সিদ্ধ করবেন । সেই শুভদিনের অভ, 

দয় আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কচ্চি। 



৮ পুরু-বিক্রম নাটক। 

একজন রক্ষকের প্রবেশ । 

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক। আপনার শ্বেত হস্তী প্রস্তুত, 

সৈন্গণ সকলেই সজ্জিত হয়েছে। 

এঁলবিলা। (রক্ষকের প্রতি) আচ্ছা তোমরা! সকলে প্রস্তত থাক, 

আমি যাচ্চি। 

( রক্ষকের প্রস্থান। ) 

গায়িকা । রাজকুমারি ! আমি তবে বিদায হলেম, হয়তো। যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে দেখা হবে। 

( গায়িকার প্রস্থান) 

ধীলবিলী। (সখিণণের গ্রতি) আবাব ভাই তোমাদের সঙ্গে কৰে 

দেখা হবে বলতে পাঁবিনে। ঘি বেঁচে থাকি তো আবাৰ দেখ! হবে। 

সুশৌভনা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমাবি ! ও অলক্ষণে 

কথা মুখে আন্বেন না। এখন বলুন দেখি, আমবা কোন্ প্রাণে আপ, 

নাকে বিদায় দি। আপনি গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাঁবে। 

স্বাসিনী। আপনি কেন যাঁচ্চেন? আপনার এত সৈন্ত আছে, 

দেনাপতি আছে, তাদেব আপনি পাঠিয়ে দিন না কেন? স্ত্রীলোক 

হয়ে আপনি কি করে যুদ্ধে যেতে সাহঃ কচ্ছেন? 

এঁলবিলা। আমি স্ত্রীলোক বটে) কিন্তু দেখ সথি! বিধাতা এই 

ক্ষুদ্র প্রদেশটার রক্ষণের ভার আমাৰ হাঁতে সমর্পণ করেছেন। আমাৰ 



এন বিষ উপৰ, আমি কি এখন এখানে দিসি হে নে খাতে 

পারি? আঁমি যি আমার সৈষ্গণের মধ্যে না ধাকি, তা হবে কে 

তাঁদের উৎদাহ দেবে? আমি যদি একজন নিশ্টেষ্ট হয়ে থাকি, আর 

দেশটা স্বাধীনতা হতে ব্চছ্যিত হয়, তা হলে সকলে বল্বে, একজন 

্রীলোকেন হাতে রাজ্যতার থাকাতে দেশটা এইরূপ ছ্দশাগ্রস্ত হল। 

তোমরা ঝেঁদ না । ভগবান যদি করেন, তো শীঘ্বই আবার তোমাদের 

সঙ্গে এসে মিলিত হব। 

রক্ষকের প্রবেশ। 

রক্ষক। মহাঁরাণীর জয় হউক! এখনও জ্যোৎশ্না আছে, এই 

ব্যাল। এখান হতে না! যাত্র। কর্লে বিতস্তা নদীর তীরে আজকের র্লাত্রের 

মধ্যে পৌছন বড় কঠিন হবে। 

্নবিলা। আর আমি বিলম্ব করুতে পারিনে। তোমাদের নিকট 

আমি এই শেষ বিদায় নিলেম। 

( সধিষ্বয়কে চুম্বন করত গ্রস্থান।) 

হুশো-স্হা। রাজকুমার ! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ফেলে 

চল্লেন? 

(কাঁদিতে কাদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও সকলের প্রস্থান |) 
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পুরাটা হারার 

বিত্তস্তা নদীর কূলে সম্গিবেশিত রাজ! তঙ্গণীলের'- 

শিবিরের মধ্যস্থিত একটী ঘর 

র €রাজ। তক্ষনীল ও রাজকুমারী অন্বালিকার গ্রবেশ ) 

. অন্বালিকা। কি!-মহারাজ! দেবতার! ধার সহীর, সমস্ত ষদা- 

গর! পৃথিবী ধার অধীনতা স্বীকার করেছে, সমস্ত নরপতি ধার পদানত 

হয়েছে, সেই প্রবলপ্রতাঁপ সম্রাট সেকন'র সার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে আপনি 

সাহস ফছছেন? না মহারাজ! আপনি এখনও তবে তাঁকে চেনেন 

নি। . দেখুন, তার ধাহবজে কত কত রাজা তণ্মপাৎ হয়ে গেছে, কত 

'ঘত দেশ ছারখার হয়েছে, কত' কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে ;--এই সকল 

দেখে গুনে মহীরাজ ! কেন নিরর্থক বিপদকে আব্বান কচ্চেন? 

তক্ষশীল। তৌমার কি এই ইচ্ছা, থে আমি নীচ ভয়ের বশবর্তী 

হয়ে সমেকনর সার পদতলে অবনত হব? আমিকি স্বহস্তে ভারত- 

বাসীদিগেয জষ্ক অধীনতা-শৃঙ্খল নির্মাণ করব? যে সকল রাজকুমার 

মাতৃভূমি রক্ষণের জন্ত সন্িলিত হয়েছেন, ধাছের এই একমাত্র প্রতিজা 

হয়েছে যে, হয় তার! তীদের রাজ্য ম্প করবেন, নয় রণতৃমে প্রা 

বিসর্জন দেষেন, সেই সকল রাঁজকুমারগণকে ও বিশেষতঃ মহারাজ 

গুরুকে কি আমি এখন পরিত্যাগ করব? তা কখনই হতে ধীরে না। 



1 ৯ রিনি নেই একে, 

বারে কষ্পসান হয়েছেন ? তীর নাষে ভীত হওয়া দুরে খাক্। তিনি 

ধদি-এঁধন আপন নিংহাঁসনেও উপবিষ্ট থাকেন, দেখান পর্যন্ত তাকে 

আক্রদ করতে তারা গ্রস্তত রক্ষেছেন। ভবে কি শুদ্ধ রাজা .তক্ষণীল, 

কাপুরের স্তার তীর পদতল লেহন করবেন? মি 

অন্বালিকা। মহারাজ ! মেকনদর সা ঘখন আমাদের প্রীসাদ হতে 

আমাকে বন্দী করে তার শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেরূপ 

সৈম্বল আঁমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাতে আমার বেশ বোঁধ হয় আপনারা 

কখনই তাঁর উপর জয়লাভ করুতে পারবেন না। তিতরি তো আর, 

কোন রাজার বন্ধুতা আকাজ্ষা করেন না। তিনি কেবল আপনার 

সঙ্গেই বন্ধৃতাঁ করতে ইচ্ছা কচ্চেন। তীর বজ্জ উদ্যত হয়ে পয়েছে 

আর একটু পরেই নিপতিত হয়ে তারততৃমিকে বিদীর্ণ করবে। এখন 

তার এই ইচ্ছা যেন এঁ বজ্জ আপনার মন্তকের একটা চুলকেও না স্পর্শ 

করে। 

তক্ষশীল। এত রাজা থাকতে আমার উপরেই যে তাঁর এত অন্গু, 

গ্রহ? তিনিকি বেচে বেচে আমাকেই তার এই নীচ জঘন্ত অনু- 

গ্রহের পাত্র বলে মনে করেচেন ? মহারাজ পুরু সহিত্ব কি তিনি 

সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না? হা! তিনি এ বেশ জানেন, ফে 
মহারাজ পুরু এরূপ নীচ নন, বে ভার এই অঙ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের 
প্রতি কর্পপাঁতও করবেন। বুঝেছি তিমি এরূপ একটী কাপুরুষ চান, 



নি 

) চা 

র্ হাটার । 
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েনিরষবাদে রনী ্বীকার বন়বে মার আমাকেই সেই) 
কাপুরুষ বলে তিমি স্থির করেছেন 

অস্বালিক1। ও কথা বলবেন না; আপনাকে তিনি কাপুর বন 

ঠাশ়ান দি। ব্রংীর সকল পত্রগণের মধ্যে আপনাকে অধিক 

সাহসী বীর পুরুষ মমে করে আপনারই সঙ্গে আগে বন্ধুতা করবার 

জন ব্যগ্র হয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন, যে বদি আগদি 'এই 

যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না| ধরেন, তা হলে তিনি অনায়াসে আর লকবের 

উপর জয়লাভ করতে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনি সমস্ত পৃথি' 

বীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্ট! কচ্চেন কিন্তু এও তেমনি 

সত্য যে তিনি যাকে একবার বন্ধুবলে ত্বীকার করেন, তার প্রতি তিনি 

কখন.দাসবৎ আচরণ করেন না| তার সহিত সখ্যতা করলে কি মহা- 

রাঁজ| মর্যাদার হানি হয়? তা বোধ হয় আপদি কখনই মনে করেন 

না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এতদিন কেন নিবারণ 

করেন নি? দেখুন, সেকেন্দর স) আমার প্রেমের আবাজ্জায় প্রতি- 

দিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্চেন। আপনি তা জান্তে 

পেরেও আমাকে নিবাব্রণ কবেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান 

করেছেন । 

তক্ষশীল। অন্বালিকা! তবে এখন তোমাকে আমার মনের কথ) 

প্রকাশ করে বলি। তুমি যে অরাৎ দেকেনদর সার ওখান থেকে 

পালিয়ে এসেছ, সেই অবধি থে তিনি তোমার প্রেমের 'আকাঙ্ষায 

প্রতিদিন এখানে দূত প্রেরণ কনে, প্রেমণিপি তোমার নিকট প্রতি 



-দিন-ুজীবে পাঠান, জানি সবজি ব্ নম দেও বে 

আদি তোমাকে নিবারণ সকরিনি, তাঙ-এরবটাকারখ পানে: 'ক্মামি 

এ.বেশন্জানি থে; শৌঁম-বী্ধ্যবান্ ব্যক্তিকেও নিব্বীর্য করে ফেল"এবং 

যে বীয়পুরুষ-সলাগর। পৃথিবীকে আয় কমে পারেন, তিনিক প্রেমের 

ফাছে' পরাজয় হ্বীকার করেন। আমার গ্রই ইচ্ছ। যে, ভূমি প্রেমের 

নুখকর সঙ্গীতে সেকেন্দর সাকে নিড্রিত করে রাখ-১-_-আমরা এ দিক 

থেকে তাকে হুঠাৎ গিয়ে আক্রমণ করি। কিন্তু ভগিনি সাবধান! বেন 

এ ঘবনরাজের মন হরণ কর্তে গিয়ে, উপ্টে যেন তোমার নিজের মন 

অপহৃত না হয়। 

অন্বালিকা। (স্বগত ) হায়! আমার মন অপহৃত হাতে কি এখনও, 

বাকি আছে? (প্রকশ্তে) মহারাজ! আমার কথা শুনুন, কেন 

বলুন দেখি, এ দুঃসাহসিক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? পৃথথী-বিজদী সেকে' 

নরসার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনি জয়লাভ করতে পারবেন, এইটী কি 

আপনার সত্যই বিশ্বাস হয়? আপনার প্রাসাদ হতে যখন সেকে- 

নূর সা আমাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনার সৈম্তগণ 

কি আমাকে রক্ষা কত্তে পেরেছিল ? ্ 

তক্ষশীল। ভগ্নি! তোমার নিকট আর আমি কিছু গোপন, কর্ব 

না। কল্পনপর্বতের রাণী এলবিলার প্রেমাকাক্ষায় আমি এই দুঃসাহ্- 

সিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বল্তে কি, মহাবীর পেকলর 

সাকে যে আমরা! যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পার্ব, তা আমার বড়, বিশ্বাস হয় না 

কিন্ত রাণী এলবিলার প্রতিজা গুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অন্ত 



১৬. 

ধারণ করেছি। .ভিমি আমাদের এই দাস নিয়েছেন ফেব রাজ: | 

তার পাণিগরহণ ফরবেন। এখন থল দেবি, অর্ালিকে | ককি:বরে 

আমি রাজকুমারী এলবিলার গ্রেমেয় আশায় জশাঞজলি দিয়ে দেকদর 

মার সঙ্গে সন্ধি করি? 

অন্বাপিকা। এইমাত্র আপনি আমাকে বল্ছিলেন যে, পরে 

ীরঘ্যবান্ ব্যক্তিকে নিবীর্্য করে ফেলে, কিন্তু দেখুন, মহায়াজ ! প্রেম 

বীর্ঘ্যবান ব্যক্তিকে নির্বাধ্য করে,_না নিব্বীর্ঘয ব্যক্কি বরং গ্রেমের 

বলে আরও বীধ্যবান্ হয়? তার দাক্ষী দেখুন, রাজকুমারী ইলবিলা 

, একমাত্র প্রেমের বলে এই সমস্ত রাজকুমারগণকে একত্রিত করেছেম। 

তঙ্গশীল। সত্য বলেছ অগ্থাপিকে, রাণী এলবিলা আমাদের দক' 

লক্ষে গ্রেমবন্ধনে একত্র বন্ধন করেছেন। 

অন্বালিকা। মহারাজ! আপনাকে তো সে প্রেমব্্ধনে বন্ধন, 

করেনি, আপনাকে সে দাঁসত্-শৃঙ্খলে বন্ধন করেছে। 

তক্ষশীল। ( আশ্চর্য্য হইয়!) কেমন করে? 

অস্বালিকা। তা বৈকি মহারাজ ! সে প্রেমের কুহকে আপনাকে 

মুগ্ধ করে রেখে, কেবল তার নিজের অভিযন্ধি সিদ্ধ করে নিচ্চে বৈ তো 

নয়, বাস্তবিক ভার স্বদয় সে অন্ভের নিকন্বিক্রয় করেছে। তার প্রেমের 

ভাঙ্গন তো আপনি নন, তার গ্রেমের ভাঙ্গন হচ্চে পুরু। যান,-- 

মহারাত্দ! আঁপনি পুরুর হরে যুদ্ধ করে, তাঁর মনস্কামন! পূর্ণ করুন। 

আপনি যুদ্ধে যতই কেন বীরত্ব প্রকাশ করুন না--সেই "মায়াবিনী 



ইপবিলা খবশৈষে এই বলাম যে, পরহাধার-পুই হাই" আমরা 
লয় লাভ করেছি ।- অতএব আছি ভীরই পারি কৰা» - :... 
; * তক্ষণীল। কি? রাজকুমারী উলবিলা কি ভবে পুকরাজিক্ষে.. 
“* স্লম্বালিকা। ' রাণী এউলবিলা যে পুরুরাজঞে ভাল বাঁলেন, তাঁতেও 

কি'আপনার এখনও সন্দেহে আছে? আপনার সম্থুখেই তো সে 
গুরুরাজ্ের মহা প্রশংসা করে থাকে, তাকি আপনি শোনেন নি? 

পুক্ষরাজের সামেতে সে একেবারে গলে যায়, তাকি আপনি দেখেন 

নি? সে একথা কতবার বলেছে বে,'পুরু়াজ ব্যতীত ভারত-তুমির 

স্বাধীনতা কেহই রক্ষা কমতে পারবে না,_-পুরুরাজ ভিন্ন & মহাবীর 
বনের উপর কেহই জয় লাভ কর্তে পারবে না । যে ব্যক্তি এই-. 
ন্প সর্বদাই দেবতার স্বরূপ পুরুপাজের স্ততি গান করে, তার হৃদয়- 
ন্দিরের দেবতা কে, তা কি মহারাজ ! এখনও আপনি বুৰ্তে পারেন 

ন? 

তক্ষশীল। পুক্ুরাজেন্ন বীরত্বের প্রশংসা কেনা করে থাকে? 
নি পুরুরাজকে প্রশংসা! করেন বলেই যে, তিনি তাকে ভাল বাসেন, 
র ফোন অর্থ নেই। যাই হোক, আমার আশা কিছুতেই যাচ্ছে 
| ভগ্ি! তুমি বড় নিষ্ুর, আমি এমস সুখের ্বগ্ দেখুচি, তুমি 
ন আমাকে জাগাচ্চ বল দেখি? আমাকে একেবারে নিরাঁপ, 
গরে ডুবিও না। 

অন্বালিকা। (ঈষং রাগান্বিত হইয়া) না মহারাজ! আপনি 
ব আপা-পথ চেয়ে থাকুন, আপনার নখের স্বপ্নের আর আমি ভঙ্গ 



১৬ 

দেব না। (ধংস থাফিগা) লেখা হোক, ধন দেবসরশী 
আপনার সঙ্গে বন্ধুতার প্রপ্তাব করে পাঠাচ্চেন, তখন আপনি কেন 

তার সঙ্গে শঙ্ষতা কে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? পরের জন্য বেদ “আপনি 

ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলি খোয়াঁতে যাচ্েন? আর যার জন্ভ আপনি 

এ সমস্ত কচ্চেন, সেও দেখুন, আপনাকে প্রতারণা কচ্চে। সেকন্দর 

সা তে। আপনার শক্র নয়, পুরুরাজই আপনার শত্রু; দেখুন সে 

রাজকুমারী ধ্লবিলার হ্দয়-ছুর্গ অধিকার করে আপনাকে তার 

ভিতরে প্রবেশ কত্তে দিচ্ে না। অতএব সেকন্দর সার সহিত 

দ্ধ না করে, আপনার পথের কণ্টক যে পুকুরাজ, তাঁকেই 

আঁপনি আগে অন্তরিত করুন। সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ করে 

দেখুন, আপনি কোন গৌরব লাভ কন্তে পারবেন না। যদি 

যুদ্ধে জয় হয়, তাহলে লোকে বল্ৰে গুরুরাজের বাহবলেই জয় 

লাঁড হয়েছে। আর আপনি কি এমনে করেন যে, পূর্ণী- 

বিজয়ী মহাবীর সেকন্দর সার সহিত সংগ্রামে, সেই হীনবল ক্ষুদ্র পুরু 

জয় লাত করতে পারবে 1 দেখে নেবেন্ পৃথিবীর অন্ঠান্ত রাজা যের
ূপ 

তীর বহুবলে "পরাস্ত হস্সেছে, পুরুও সেইন্ধগ অবশেষে পরাভূত হবে। 

সেকন্দর সা আপনাকে দাসত্ব শৃঙ্ঘলে বদ্ধ কত্তে চাচ্চেন না, তিনি 

আঁপনীকে বধু বলে আলিঙ্গন কর্তে ইচ্ছা কুরচেন। তিনি আপনাকে 

সিংহাসন হতে বিচ্যুত কত্তে চাচ্ছেন না, বরং যে সকল রাজ" 

কুমারগণ তার বিরুদ্ধে অন্ত্রধীরণ করেচেন, তাহাদিগকে দিংহাসনচ্যুত 

করে মেই সকল সিংহাঁদন তিনি জাপনাকে প্রদান কর্তে 
চা 
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চাচ্চেন। (পুরু আদিতেছেন দেখিয়া) এই যে--পুরুরাজ এইখানে 

আসচেন। 

তক্ষপীল। (স্বগত) অস্বালিক। যথার্থ কথাই বল্চে। আমার 

বৌধ হয় রাজকুমারী ইলবিলা পুরুরাঁজকেই আস্তরিক ভাল বাসেন। 

পুরুরাজ এখন আমার চক্ষুঃশূল হয়েছেন। উঃ! আমার হৃদয় দগ্ধ 

হচ্ে। 

অন্বালিকা। এখন আমি তবে বিদায় হই। কিন্তু মহারাজ! 

আর সময় নাই। এই ছুষ্নের মধ্যে একটা স্থির করবেন-_হয় পুরুরাজের 

দীস হয়ে থাকুন, নয় সেকদর সার বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখন 

চল্লেম। ও 

(অন্বালিকার গ্রস্থান।) 

তক্ষশীল। (স্বগত) বাস্তবিক, কেন আমি পরের জন্য, আমার 

রাজত থোয়াতে যাচ্চি? দেকনর সার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই ভাল। 

পুরুর প্রবেশ । 

তক্ষণীল। আস্তে আন্ত হউক! 

পুরু । মহারাজের কুশল তে! ! 

তক্ষণীল। আজ্জে ই্যা। এখন এই যুদ্ধের অবস্থা কিন্ধপ বুষ্চেন ? 

পুরু। এখনও শক্রগণ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। আমাদের সৈন্য 

ও মেনাপতিগণ 'সমরোতসাছে প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখ. 

মণ্ডলে সাহস ও তেজ যেন মূর্ধিমান হয়ে ্ষ্ধি পাচ্ছে, সকলেই পর- 
৩ 



১৮ পুরু-বিক্রম় নাটক। 

ম্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে, ু দ্রতম পদাতিসেনা পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলা 

করবার জন্য উৎনৃক হয়েছে, প্রত্যেক মৈন্াশ্রেণীর মধ্যে গিয়ে আমি 

দেখেছি, সকলেই দেশের জন্ত প্রাণপণ করেছে। আমি যাবামাত্রেই 

সকলে-_"জয় ভারতের জয়” বলে সিংহনাদ করে উঠলো, আর 

আমাকে এইবূপ বলতে লাগলো যে,_-“আর কতক্ষণ আমরা এই 

শিবিরে বসে বসে কাল হরণ করবো? শীন্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে 

চলুন। যবনরক্ক পান করে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক্।” 

এই বীরপুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়? যবনরাজ' এখন 

অনুকূল অবসর খুজ্চেন। এখনও তিনি সময়ের জন্য প্রস্তত হতে 

পারেন নি, এই হেতু তিনি কালবিলম্ব 'আশয়ে তার দূত একফেছ্িয়নকে 

আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন ও নিরর্থক প্রস্তাবে, 

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ! তার কথা তো একবার আমাদের 

শোঁনা উচিত। দেকন্দর সাব কি অভিপ্রায়, আমরা তো! তা! জানিনে। 

এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য উৎসুক 

হয়েছেন। 

পুক। কি বল্লেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্্যর হস্ত হতে 

আমর সন্ধি গ্রহণ করব? ভারত-ভুমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিবাজ 

কচ্ছিল, সেস্বচ্ছন্দে এসে সেই শাস্তি উচ্ছেদ কবলে) আমরা তার 

প্রতি অগ্রে কোন শক্রতাচবণ করিনি, মে বিনা কারণে, খঙ্জাহস্তে 

আমাদের দেশে গ্রবেশ কল্পে, লুটপাট করে আমাদের কোন কোন 

প্রদেশ ছার খার কর্ ফেল্লে, এখন আমরা কিনা তার সঙ্গে সন্ধি কর্ব? 
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গামরা তাকে কি এর সমুচিত শান্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার 

প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্স্ত 

হয়েছেন। 

তক্ষশীল। ও কথা বল্বেন না মহারাজ! যে, দৈব তার প্রতি' 

কূল হয়েছেন। দেবতাদের কৃপা তাকে সর্বদাই রক্ষা কচ্চে। যে 

মহাবীর স্বীয় বাহুবলে এত দেশ বশীভূত করেছেন, তাঁকে কি সামান্য 

শত্র বিবেচনা করে অবজ্ঞা করা আমাদের হ্যায় ক্ষুদ্র রাজার কর্তব্য 

কর ? 

পুক। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, আমি তার সাহসকে ধন্য বল্চি। 

কিন্ত আমার এই ইচ্ছা, বেমন আমি তার সাহমকে ধন্যবাদ না দিয়ে*' 

থাকৃতে পালেম না, তেমনি আমিও রণস্থলে তার মুখ থেকে আমার 

সম্বন্ধে এইকপ ধন্যবাদ বার কব্ব। লোকে দেকনর সাকে, শ্বর্গে 

তুলেছে, আমাব ইচ্ছা ঘে আমি তাকে দেই উচ্চ স্থান হতে 

নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর সা মনে কচ্চেন যে, যখন তিনি 

পারস্তের রাঁজা দারাযুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর 

কি? তখন তো তিনি পুর্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষেব হ্যায় 

বশীভূত করতে _পারবেন। কিন্ত কি ভ্রম! বীরংপ্রস্থ ভারতভূমিকে 

এখনও তিনি চেনেন নি। 

তক্ষমীল। বরং বলুন, আমরা এখনও সেকন্দর সাঁকে চিনিতে পারি 

নি। শত্রকে এইরূপ অবজ্ঞা করেই দারাযুদ রাজা বিপদে পড়েছিলেন। 

আকাশে বস্ত্র গুঢ় ভাবে ছিল। দারাঘুস রাজা সেকন্দর সাকে নিতাম 
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হীনবল মনে করে মুখে নিদ্রা! যাচ্ছিবোন, কিস্ত খন সেই বন তান 

মন্তকে পতিত হল, তখনই তাঁর নুখনিড্রা ভঙ্গ হল। 

পুরু। তাল, তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার 

বিনিময়ে তিনি কি প্রত্যাশা! কচ্চেন? আপনি সহশ্র সহস্র দেশকে 

জিজ্ঞাসা করুন, যে এইরূপ কণট সঙ্ধি করে, তিনি সেই সকল দেশকে 

অবশেষে দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ করেছিলেন কি না? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা 

করাও যা, তার দাসত্ব শ্বীকার করাও তা। দেকন্দর সা! যেরূপ লোক, 

তাঁর লহিত মধ্যবিং ব্যবহার চল্তে পাঁরে না। হয় তার ক্রীতদাস হয়ে 

থাকতে হবে, নয় ষ্টার প্রকাশ্য শত্র হতে হবে। 

তক্ষণীল। মহারাজ! এক দিকে যেমন কাপুরুষ হওয়া ভাল নয়, 

তেমনি আবার নিতান্ত দুঃদাহসিক হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্তৃব্য নয়। 

কতকগুণি অনার স্ততিবাদে যদি আমর! সেকন্দর দাঁকে সন্থষ্ট কর্তে 

গারি, তাতে আমাদের কি ক্ষতি? যে বন্যার প্রবল স্রোত গ্রাম পল্লী 

চূর্ণ করে, অপ্রতি্ত বেগে মহা কোঙ্গাহলে চলেছে তার গতি রোধ 

করা কি বুদ্ধিমাঙ্গের কর্তব্য ? তিনি শুদ্ধ গৌরব চান, তিনি তো 

আমাদের সিংহাসন চান না। তার কীত্ডিধবজা একবার এখানে 

স্থাপিত হললেই, তিনি অন্দেশে চলে যাবেন। একবার তাঁকে বিজয়ী 

বলে স্বীকার কল্পেই তিনি সন্ষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অসার 

স্ততিবাদে সত্থষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে? 

গুরু। কিক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে 

এ কথ| অনায়ানে মুখ দিয়ে বন্তে পাল্লেন? হো! এখন বুঝলেম, 
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জজিক্পণের পূর্ববীরয্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসচে। ক্ষতি কি আছে 

বলছেন মহীরাজ! আমাদের মান সন্ত্রম ঘশ পৌরুষ সকলই যাচ্চে, 

তথাপি তে কিছু ক্ষতি নাই? যশোমান পৌরুষের বিনিময়ে যদি 

আমাদের শৃন্ত সিংহাঁনন, আর এই অকিঞ্িংকর প্রাগকে রক্ষা করতে 

হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাঁসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই 

কাপুকুষকে, যে এক প প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে 

করেন, এ দুর্দীস্ত যবন প্রবল বন্তার ন্যায় মহাবেগে আমাদের. দেশ 

দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্মাত্রও পরে থাক্বে না? সেই 

বণ্যার প্রবল ত্রোত আমাদের রাজ্য সকল কি চূর্ণ কিছর্ণ করে ভাসিয়ে 

নিয়ে যাবে না? আচ্ছা মনে করুন মহারাজ | আপাতত মান, যশ, 

পৌরুষের বিনিময়ে আপনি আপনার সিংহাঁসনকে রক্ষা করতে পাল্লেন, 

কিন্ত আপনি কি মনে করেন, তা আপনি চিরকাল রক্ষা কত্ত 

পারবেন? বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর 

করে থাঁকৃতে হবে, কিছু ক্রটি-একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপ* 

নাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। পৌরুষের কথা দূরে থাক, আপনি যদি 

শুদ্ধ নীচ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হলেও এরপ প্রস্তাবে সম্মত 

হওয়া কর্তব্য নয়। কেবল আপনার জন্যই আমার স্বার্থের কথ বলতে 

হল, নচেৎ আমি মান মর্যাদা ও পৌরুষের অনুরোধ ভিন্ন আর কারও 

অনুরোধে কর্পাতও করিনে। 

তক্ষণীল। আমিও মহারাজ ! সেই মর্ধ্যাদ রক্ষার জন্য এরপ বাক্য 

বলটি যাতে আমাদের রালমর্যাদা রক্ষা হর, যাতে জাযাদের মিবহাসন 
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হতে বিচ্যুত না হতে হয়) এই জন্যই আপনাকে সতর্ক হতে বল্চি। 

পুরু। যদি মর্যাদা রক্ষা কর্বার ইচ্ছা থাকে, যদি সিংহাসন রক্ষা 

কর্বার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলগব না,_টলুন, আজই 

আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি। এ যবনরাজ আপনার 

ভগ্নিকে বলপূর্বক আপনার গ্রানাদ হতে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, 

তাকি আপনার স্মরণ নাই? সে অপমানও কি আপনি সহ কর্বেন ? 

এইক্ূপে কি আপনি রাজমর্ষাদা রক্ষা কত্তে চান্? 

তক্ষশীল। আমার মতে মহারাজ! ছুঃসাহনিকতা, রাঁজমর্ধ্যাদা, 

রক্ষণের অমোঘ উপায় নয়। 

পুরু। তবে কি কাপুরুষতা। তাহার উপায়? আমার মতে মহা- 

রাজ! কাগুরুষত। ভীরুতা অতি লঙ্জাকর, অহি গঠিত, অতি জঘন্ত,_ 

কষত্রিয়ধর্মের একান্ত বিরুদ্ধ। 

তক্ষশীল। মহারাজ ! ঘে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে যুদ্ধ বিপদ হতে 

রক্ষা করেন, তিনি গ্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হন। 

পুরু। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় গ্রজাগণকে বিদেশীয় রাজার 

আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পূজা হন। 

তক্ষশীল। এরূপ বাকা গর্বিত উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত । 

পুর । এরূপ বাক্য বাজগণের আদরণীয়, রাজকুমারীগণেরও 

আদরণীয়। 

তক্ষশীল। সকল রাজকুমারী না হউক, রাজকুমারী এলবিলা তো 

আগনার বাক্যে আদর করবেনই। 
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পুরু। সত্য বটে, তিনি কাপুরুষের বাঁক আদর করেন না। 

তক্ষণীল। মহারাজ! প্রেমের কি এই রীতি & আপনি নির্দয় 

হয়ে তার কৌমল অঙ্গকে এই ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লবের মধ্যে কেন নিক্ষেপ 

কত্তে যাচ্চেন বলুন দেখি? ্ 

পুরু। মহারাজ! রাজকুমারী এলবিলার শরীরে এখনও বিশুদ্ধ 

ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত হচ্চে। তিনি রথে ভীত নন; এই বীর্ধ্যবতা 

রমণীর সাহস, বীর্ষাহীন পুক্ষদিগকে শিক্ষা দিকৃ। 

তক্ষশীল। মহারাজ! তবে কি আপনি নিতান্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হবেন? 

পুক। আপনি যেকপ শান্তর জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি 

যুদ্ধের জন্য লালাপিত। নেকেন্দয় সাঁকে আমার বিক্রমের পরিচয় 

দেবার জন্যই আমি তীর বিকদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। যে দিন অবর্ধি 

আমি সাব কীর্তিকলাপ শ্রবণ করেছি, সেই দিন থেকেই এই বাস 

নাটী আমার মনে চিরজাগরূক রয়েছে বে, তিনি যেন একবার ভারত- 

ভুমে পদার্পণ করেন। সেই দিন অবধি আমার মন তাকে চিরশক্র 

বলে বরণ করেছে। এদেশে আস্তে তীর যত বিলম্ব হচ্ছিল, 

আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠছিল; তিনি যখন পারস্ত দেশ জয় 

কত্তে এলেন, তখন আমাব এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্তের 

রাজা হতেম, তা হলে আমাব কি সৌভাগ্য হত। আমি তা হলে 

তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার অবসর পেতেম। এত দিনের পর তিনি ভারভ- 

ইমে পদাপণ করেছেন। এখন আমার মনের আশা! পূর্ণ হবে। 
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বলেন কি মহারাজ! আমি কি এমন হুদার অবসর পেয়ে ছেড়ে দেব? 

তার সঙ্গে যুদ্ধ করে কি আমার বছুদিনের অভিলাষ পূর্ণ কর্ধ না? 

দেখি পিধি তিনি কেমন আমাকে যুদ্ধ ন! দিয়ে, আমাদের দেশ হতে 

চলে ধেতে পারেন ?__এই নিক্োধিত তরবারিই তাঁর গতি রোধ 

কর্বে। 

তক্ষ। মহারাজ! আমি স্বীকার কচ্চি যে, এরূপ উৎসাহ, এন্প 

তেন্স, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বটে? কিন্তু এ নিশ্চয় যে, আপনি সেকেন্দর 

সার নিকট পরাভূত হবেন। এই যে রাণী এলবিলা! এই দিকে 

আস্ছেন); আপনি শুর নিকটে এখন মনের সাধে আপনার বিক্রমের 

শ্লাঘ। করুন। আপনি বন্ধন, আমি চক্সেম। আপনাদের সুখকর ও 

ত্েজক্কর বাক্যালাপের মময় আমি আপনাদিগকে বিরক্ত কে ইচ্ছা 

করিনে। আমার মতন কাপুরুষ এখানে থাকলে আপনারা লঙ্জিত 

হবেন। 

( তক্ষশীলের প্রস্থান। ) 

এলবিলার প্রবেশ । 

এঁলবিলা। কি! রাজা তক্ষণীল আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন ?-- 

গুরু। তিনি লঙ্মায় আপনার নিকট মুখ দেখাতে পাল্লেন না। 

তিনি যখন এই যুদ্ধে পরাম্ধুখ হচ্চেন, তখন কি সাহদে আপনার 

সহিত সাক্ষাৎ করবেন? রাজকুমারি! তাকে আর কেন? তাকে 

ছেড়ে দিন, তিনি তাঁর ভীর মঙ্গে সেকেনর সার পুজ| করুন। আস্মুন, 



ই; 

আমরাই: রা শিথিয়হক্ছে নির্দক্ক.. কই) এখানে রাজা নক্ষশীল 
পুর “উপচার * ,ছত্তেলক়ে যবমরাজের দ্দারাধনার জন -শতীক্ষা 

কচ্ছেনা রঃ 

: ইীলবিলা। সে কি মহারাজ 1. 

পুরু। এীজীতদাষ এর মধ্যেই ওর প্রভুর ণ গান কতে আস্ত. 

করেছে। আরও ও চার যে, আমিও ওর সায় বনের দাসত্ব স্বীকার 

করি। 

এঁলবিলা । সত্য নাকি? তবে কি রাজ! তক্ষপীল আমাদিগকে পরি. 

ত্যাগ কত্তে উদ্যত হয়েছেন? তিনি কাপুরুষের ন্যায় স্বদেশকে ছেড়ে 
শক্রগণের সঙ্গে বোগ দেবেন, এতো! আমি স্বপ্নেও জান্তেম না। তিনি যদি, 

আমাদের সঙ্গে যোগ ন1 দেন, তাহলে আমাদের সৈল্তবল যে বিস্তর 

ক'মে যাবে, তা হলে সেকেন্দর সার অমংখ্য সৈম্ভের উপর জয়লাত 

করা যে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি আশ্চর্য্য! এ ম্বছেশ, 

'ভ্রোহী কাপুরুষকে এতদিন আমরা চিন্তে পারিনি? (কিয়ৎকাঁ 

চিন্তা করিয়া) যাই হোক, এতে একেবারে অধীর হওয়া আমাদের 

উচিত হচ্চে না। দেখুন, আমি ওকে আবার ফিরিয়ে আন্ছি। ওর 

সঙ্গে একবার আমার কথা কয়ে দেখতে হুবে। এখন যদি ওর গ্রতি 

মর! নিতান্ত অবজ্ঞ! প্রকাশ করি, তা হলে আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ 

অবলম্বন কত্তে ওকে এক প্রকার বাধা কর! হবে। মিষ্টরচনে বোধ 

করি, এবনও ফেরান যেতে পারে। 

পুর । রাজকুমারি! আআগনি কি এখনও ওর অভিসন্ধি বুঝতে 

টু 



সা জপ 
সমর্পণ করবেন 3 পরে থর সাহাব্যে বদর আপনার পাণিরহগ 

করবে ।...আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনার ফাঁদ আপি প্রশ্থত 

/জ্কম। সে নরাধম স্কাপনার প্রেম হ'তে আমাকে বঞ্চিত কদূলেও 

কমে পারে, বিস্ত সে সহশ্র চেষ্টা বর্লেও, "স্বাধীনতার জন্য, মা 

ভূমির জন্য, লা দা ই দিল 

পারবে না। 

এলবিলা। রাজকুমার! আপনি কি মনে করেন, তার এই জন্য 

আচরণের পুরষার স্বন্নপ আমি তাকে আমার হৃদয় প্রদান কর্ব? 

আর যাই হউক, আপনি এ বেশ জানবেন, আমি কোন কাপুরুষের 

পাঁণিগ্রইণ কখনই করব না। (চিন্তা করিয়া) আমার বেশ বোধ 

হচ্চে, তার ভগিনীর পরামর্শেই ভার মন বিচলিত হয়ে গেছে। আমি 

হদগি মধ্যে না থাকি, তা হলে নিশ্চঘ মে তার কুমন্্ীয় ভূলে যাবে। 

আমি গুদেছি তীর ভগিনীকে মেকদার সা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, 

দেখান থেকে সম্প্রতি মেফিরে এসেছে ও দূত দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে 

প্রেমালাপ চঙ্চে। 

পুর | এসব জেনেও কেন আসিনি তবে এত ঘন করে দেই 

কাপুরুষকে ফিরিয়ে আন্তে চেষ্টা কচ্ছেন? 

: প্রলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্ছি মহায়াজ ! সেও ফেল আপ 

নী আন্য। 'ঁপনি একাকী সহীরবিহীন হয়ে কি করে সেই পৃ 



গর কলাগিনে রন বেক 

শ্রমে তক পরাগ দিলেই তো হয় না জরঙাতের এরতিও ছুরি রাধা 

চাই। জনি দানি আপনি রণভৃূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন, কে 

গারেন। কিন্তু ডা হলেই কি বথেষ্ট হ*ল? যুদ্ধে জয়লাভ না হলে, 

আমাদের দেশের যে কি ছুর্গতি হবে, তাঁফি আপনি ভাব্চেন না? 

যি মহারাজ রণস্থলে শুদ্ধ জন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আপনার গৌরহ 

লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত 

কর্বায় আবশ্তক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জনে এখনি প্রযৃত্ত « 

হউন, আমি বিদায় হই, আর আমি আপনাকে ত্যাক্ত কয়ব ন14 

(যাইতে উদ্যত )-_ এ 

পুরু। (আগ্রহের সহিত) রাজকুমার ! যাবেন না, আমার কথা 

শুমুন, আমার্টক ওক্বপ দীচাশয় মনে কর্বেন না। আমি যদি দেশফোই 

উদ্ধার কর্তে না পারলেম, তা হলে শুদ্ব অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে 

আমীর কি গৌরব হবে? রাজকুমারি? আমি মে গৌরবের আকাঙ্গী 

নই। কিস্তু আমি এই কথা বলচি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় 

না হয়, মকলেই বদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাবী- 

নতার জন্য একাকীই আমি ধ অসংখ্য ঘবনসৈন্যের সহিত সংগ্রাম 

কর্ব। এতে যদি প্রাণ যায় ভাও-শ্বীকার, তবু. যবনেরা একথা বেন 

লা বলতে পারে/'ষে তারা ভারতবাদিগণকে মেষের ভায় অনায়াসে 

ষশীতৃত কবে পরেছে ্ | ; 



বনে ফি কান বধ তে কব হা টরিগশি 

কেউ কখন ফি এ কথা বলূডে গায়ে? মা বাধার অভির ই 

থে যতদুর সাধ্য সহায় বল আর্জনে আমাদের চেষ্টার হেন জট ন 
হ্য়। 

গৌরখের অস্থুদরণ হতে আপনাকে বিমুখ কনধুতে আমায় ইচ্ছা নয়, বরং 

ঘাত্েআপনার গৌরৰ বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যান, 

অহারাজ ! আপনার বাছবলে যবনয়াজের দর্প চর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় 

॥ বল অর্জনে কিছুতেই বিরত হবেন ন1। সহায়সম্পন্ন না হে দ্ধ যে 

নিক্ষল হবে।- এখন মহারাজ ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজ। 

তক্ষসীবের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাঁকে কোন রকম করে 

ফেরাতে পারি কি ন]। এ আপনি নিশ্চয় জান্বেন যে, কোন .কাপুং 

: স্কধকে আমার হদয় কখনই সমর্পণ কর্ব না। 

পুরু। রাকুমারি ! আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আপনি এক 

বার চেষ্টা করে দেখুন, আমি এখন চল্পেম) যবনদূত "আমার প্রতীক্ষা 

০০০০০০০০০১০ 
| 

( উভয়ের প্রস্থান ।) 

গরম, আসমা. 
০১ 
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তক্ষখীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটা ঘর। .. 

অন্বালিকা ও যবনদূত এফেইরিয়ন । 

এফেট্ির়ন। আপনাদের দেশের রাজকুমারগণ সকলই ধুষ্ধেধ জন্ত 
দেখ্লেম প্রস্তত হচ্চেন। কিন্তু আমি এক্ষণে কেন ঘে আপনার সনীগে 
এলেম, তা রাজকুমারি ! শ্রবণ করুন। সেকেন্দর সাঁ তীর মনের কথা 

আমাকে সব খুলে বলেন। আমি তার একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচয়'। 
তিনি আপনার কুশল-সংবাদ জানবার জন্ত আপনার নিকট আমাকে 

পাঠিয়ে দিয়েছেন আর এই কথা আমাকে বল্তে আদেশ করেছেন যে, 

যেমন এধন সমস্ত ভারততৃমির শীস্তি তার উপর নির্ভর বচ্চে, তেমনি 
তারও হৃদয়ের শাস্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর ফচ্চে.। 'আপদি 
ভি সে ভবদয় গ্রপমন করে এমন আর কেহই নাই। আপনার জাতার 

বিনা সন্মতিতে আপনি কি কোন বাকাদান কত পারেন না? আপনার 
মন থাকলে ভিষ্সি-ঈখনই আপনাকে নিবারণ কে পাবেন গা। 
পনায় চার চে কি সম পৃথিযাল সবপর্ণ কে হবে ? পৃষ্ধিবী 

শা্িখ উপৃোি করবে, না যুদ্ধ বিশ্বে গ্লািত হবে? বলুন আপনার 
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এল ধার উর নি ক লন পবা. 

লাতের জ্ত দরলেতেই এরতিত আছেন ৭ ২8754. রা 

অর্থীলিক! | রাজ! ই বহর মধ এখনও ঙ্ষি এই. 

সবীনীকে তন শ্ররপ আছে? আমার হীন রাগের এমনই ফি মোহিনী 

পক্ি যে, ভার মনকে বশীভূত কত পারে? ভার হা গৌরব. 

পৃহাতেই পরিপূর্ণ, আমার অন্ত মেখানে ক্ষ তিমি তিনার্ধ স্থান রেখে" 

ছেন? তীর হাদয়কে কি আমি প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন কত্তে পেরেছি ? আমি 

জানি, ভার মতন বন্দিগণ প্রেমশৃঙ্খাল কখনই বহুদিন বন্ধ হয়ে থাক্তে 

পারেন না। গৌরবস্পৃহা এ শৃঙ্খল ছিন্ন করে আপনার দিকেই বল- 

'বর্ঘক নিয়ে যায়। আমি হখন বন্দী হয়ে তীর শিবিরে ছিলেম, তথন 

বোধ হস রতি ার একটু অগু়াগ হয়েছিল কিন্ত আমি যখনি 

উর শৌহ-শূ্ঘল মোচন করে তীর ওর্খান থেকে চলে এনেছি তখনই 

বোঁধ হয়, তিনিও আমার প্রেমশৃঙ্খল ভগ্ন করে ফেলেছেন। চা 

এফেছিয়ন। আপনি বদি ভার হৃদয়কে দেখতে পেতেন, তা হলে 

ও কথা ব্ৃতেন না। যেদিন অবধি আপনি তাঁর ওখান থেকে চলে 

এসেছেন) সেই দিন অবধি তিনি বিরহ-জালায় দগ্ধ হচ্চেন। তিনি 

আপনার জন্তই এত দেশ, এত নাক্ান্উঙছি্ন করেছেন, আপনার মমীপ- 

বর্তী হবায় তস্ভই ভিনি কোন বাধাকেই বাঁধ! জান করেন নি, কবশেকে 

কত বিশ্ব খ্তিক্রম করে তবে আঁপবাকে রাজা তক্ষশীলের গ্রাদাদ হতে 

নিয়ে যেতে সম হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি খখন নির্দান্ হয়ে তাকে 



শালা ৩ 
কান, তু তিনি এখনও ধরার হানা পরধেশ লাত কৰে 
পাল্পেন না রাজকুমার! এখনও কেন আপনি তীর প্রতি ষদয়- 
ছার কন্ধু করে রয়েছেন? বি তার প্রেমের প্রতি আপনার' কোন 

মনেহ: খাঁকে,-ার প্রেম কৃত্রিম বলে বমি আপনার মনে হয়, __. 
অন্বালিকা। দূতরাজ | আপনার নিকট জামার খনের কথ! 

তৰে খুলে বলি? উপযুক্ত সময় পাইনি বলে, আমি এডদিল প্রফাশ 

করিনি। আর আমি হৃদয়ের ভাব গোপন করে রাখতে পাচ্চি নে। 

সেকদ্দর মাকে তবে এই কথ! বল্বেন যে, দিও আমি কীর নিকট 

হতে চলে এসেছি, তথাপি আমার হৃদয় তার নিকট বন্দী রয়েছে। 
যখন তিনি প্রথম আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে আমাকে ব্দী 

করেছিলেন, তখন তার সেই তেজোময় মূর্তি দেখে আমি একেবারে 

মোহিত হয়ে গিয়েছিলেম, কোথায় আমার দীসত্বশূৃঙ্খলকে আমি 
অভিশন্পাৎ করবো, না-আমি সেই শৃঙ্খলকে মনে মনে বারদ্থাক 
চুখন করেছিলেম। তিনি এখন বল্তে পারেন বে, তবে কেন সেই 

শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমি এখানে চলে এসেছি) দৃতরাজ ! ভার একটী 

কারণ আছে$--আমার ভ্রাতা সেকন্দর সার সঙ্গে-যুন্ধ কর্বার জন্য 
ক্কতসংকল হয়েছেন, তিনি পতঙ্গেয গ্ভার় সেই পৃর্ধীবিজয়ী বীরপুরুষের 

কোপানজে আপনাকে নিক্ষেপ কর্তেন্বাচ্চের। ভ্রাতৃসেহের অন্থয়োধে, 

কে এই 'ছুঃসাহসিক কার্ধ্য হতে রিরত কর্বা অস্ই আঁমি 

এখানে এসেছি) কিন্ত যেকদ্দর সাফি আবার সসজ্ এজয়ে আমার 

ভ্বাইকে আক্রমণ কে আসবেন? আমার ভ্রাতার রাত 



প্রক্কীব কছেন। গাছে রাজ। তক্ষীলের বাটন খ
নি; 

চার্চ নেন হতে অক্রবিনু পতিত হা, এই, আশঙ্কাতেই তিনি শা 

প্রার্থনা কষ্টেন। আপনাদের রাঁজকুমার়গণকে আপনি যুদ্ধ হতে 

নিবারণ কুন। বিশেষতঃ যেন রাজ! তক্ষশীল যুদ্ধ প্রতৃত্ না হন, 

: ক্কারগ মেকদদর সা, রাজ! তক্ষীলের বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ ক'র
ে আপ' 

মাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। 

. অন্বালিকা। দৃতরাজ! আমার ভায়ের জন্ত আমার যে কি 

তাষনী হয়েছে, তা আপনাকে কি বল্ব, সেক
দর সার সঙ্গে যুদ্ধ কে 

জাঁমি ডীকে ফত নিষেধ কচ্চি, কিস্তু তিনি আমার কথা কিছুতেই 

সুন্চেন ন]। নেই মায়াবিনী ধলবিল। ও পুরুরাজ তীর মনের উপর 

 শ্রকাধিপত্য কচ্চে। রাণী এলবিলার প্রেমাকাজ্ষায় ও পুরুরাদের 

উত্তেন-বাক্যে তায মন একেবারে বশীতৃত হয়েছে।. এতে যে 

আঘার কি ভয় হয়েছে, তা আমি কথায় বল্তে পারিনে। শুদ্ধ 

জাদীর ভাবের জন্ভ য় হচ্চে না, +লেকদদর মার জ্তও আমার ভব 

হচ্ছে” দেফলয দার কীর্তি আমি কাণে শুনেছি, তীর বিক্ষমও জ
ামি 

শঙ্গে দে,--বানি, তিনি আপনা: বাহহলে পৃথিবীর ঝদেক 

বেশ জয় কমেছেন,--জানি, তিনি শত শত াজাকে পরান ক
া 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৩৩ 

ছেন, কিন্ত_-কিস্ত-_পুরুরাজকেও আমি জানি। আমার ভয় হচ্চে, 

পাছে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে সেকন্দর সা -_- 

এফেট্িয়ন। রাজকুমারি 1 ও অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। পুরু 

যা কত্তে পারে করুক, ভারত ভূমির সমস্ত গ্রদেশ কেন তার হয়ে অস্ত্র 

ধারণ করুক না, তাতে কিছুমীত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজকুমারি ! 

আপনি কেবল এইটা দেখবেন, যেন রাজা তক্ষণীল এই যুদ্ধে যোগ না 

দেন। 

অন্বাপিকা। দূতরাজ! আপনার কার্য শীদ্ব সম্পন্ন করে আস্গুন। 

বাজকুমারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে দেখুন। যদি যুদ্ধ একান্তই 

ঘটে, তা হলে দেখবেন, যেন দেকন্দর সার ব্জ, রাজা তক্ষশীলের মস্তকে 

পতিত না হয়। | ৃ্ 

(অগ্ধালিকার প্রস্থান ।) 

এফেছ্টিয়ন। এই বে রাজকুমারগণ এইখানেই আসছেন। 

পুক, তক্ষশীল ও চারিজ্ন রাঞ্কুমারের প্রবেশ । 

পুরু। দৃতবাজ! আমাদের আস্তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, 

তজ্জন্য আমাদের মাজ্জন! করবেন। এখন আপনার কি প্রস্তাব শোনা 

যাক। 

এফেস্টিমন। রাজকুমার্গণ্থ ! প্রণিধান করে অবণ করুন। মহা" 

বীর সেকন্দর সা আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, 

এখনও যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তা হলে সন্ধি গ্রহণ করুন, নচেৎ 

তুমুল যুদ্ধে আপনাদের রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে ও অনতিবিলম্বে 

চ 



৩৪ পুরু-বিজ্রম নাটক। 

আপনাদের প্রাসাদের উপর তার জয়পতাকা উড্ডীন দেখবেন 

ম্যাসিডোনীয় মহাবীরের প্রচণ্ডুগতি, আপনারা কি মনে কচ্চেন রোধ 

কর্তে সমর্থ হবেন? কখনই না। সিন্ধুনদীর তীরে কি তার জয়- 

পতাকা উড্টীন হয় নি? তবে কি সাহসে আপনারা তবু তার বিরুদ্ধে 

অন্ত্র ধারণ করেছেন? যখন তিনি আপনাদের রাজধানী পর্যয্ত 

আক্রমণ কর্বেন, যখন আপনাদের সৈন্যগণের রক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত 

হয়ে যাবে, তখন নিশ্চয় আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। তার 

সৈন্গণ সংগ্রামের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি কেবল তাদের থামিয়ে 

রেখেছেন। আপনাদের এই সুন্দর রাজ্য ছারখার কর্বার তীর ইচ্ছা 

নাই, আপনাদের রক্তে অসি ধৌত কর্বারও তার ইচ্ছা নাই। তবে 

যদি আপনারা বৃথা গৌরব-্পৃহার বশবর্তী হয়ে তীর কোপানল উদ্দী- 

পিত করেন, তা হলে নিশ্চয় আপনাদের মহাবিপদ উপস্থিত হবে। 

এখনও তিনি প্রসম্ন আছেন, এখনও তিনি আপনাদের সঙ্গে সন্ধি কত্তে 

প্রস্তুত আছেন। বলুন, সংগ্রাম না সন্ধি ?-সংগ্রাম না সন্ধি? এই 

শেষবার বল্্চি। এখন আপনাদের যথা অভিরুচি, করুন। 

তক্ষণীল। যদিও সেকন্দর সা! আমাদের ব্লাজ্য আক্রমণ করেছেন, 

তথাপি তার গুণের প্রতি আমরা অন্ধ নই। আমরা তার দাসত্ব 

স্বীকার কত্তে পারিনে বটে, কিন্তু তীর সহিত সন্ধি স্থাপন কত্তে আমা- 

দের কোন আপত্তি নেই। 

প্রথম রাজজকুমীর । আমরা যবন দস্ত্যর সঙ্গে কখনই সন্ধি করব না। 

দ্বিতীয় রাজকুমার । রাজা তক্ষমীলের কথা আমরা শুন্ব না। 



দ্বিতীয় অস্থ। ৩৫ 

তৃতীয় রাজকুমার । রাজা তক্ষশীল আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কথা 

বল্ছেন। 
চতুর্থ রাজকুমার। পুরুরাজ আমাদের হয়ে কথা কন, রাজা 

তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় কথা বল্ছেন। 

পুরু। যখন পঞ্চনদ-কুলবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবনরাজের 

বিরুদ্ধে এই বিতস্তা নদীকুলে প্রথম সমবেত হন, তখন আমি মনে 

করেছিলেম যে, সকলেই বুঝি এক হৃদয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার 

জন্য ক্লৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখ্ছি, তদের মধ্যে একজন 

স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা যবনরাজের বন্ধুত্কে অধিক মূল্যবান 

জ্ঞান করেন। রাজা তক্ষশীল যখন স্বদেশের স্বার্থ বিসর্জন কত্তে 

উদ্যত হয়েছেন, তথন স্বদেশে হয়ে কোন কথ! বল্বার গর কিছুমার 

অধিকার নাই এবং দূতবাজ! তাহা আপনার শোনাও কর্তব্য নয়। 

অন্তান্য রাজকুমারগণের কি অভিপ্রায়, তাতো আপনি এইমাত্র শুন্- 

লেন। আমি তাদেব গ্রাতিনিধি হয্সে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে, আপ- 

নাকে পুনর্বার বল্চি, আপনি শ্রবণ করুন। যবনরাজ সেকন্দর স 

(ক উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন ? তিনি কেন আমাদের দেশ 

আক্রমণ করেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীব শান্তি বিরাজ 

করছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ 

কলেন ? আমরা কি অগ্রে তার প্রতি কোন শত্রতাচরণ করেছিলেম 

যে, তজ্জন্য তার ক্রোধ উদ্দীপিত হয়েছে? তার এতদূর স্পর্ধা যে 

তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে 
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সাহুমী হলেন? তাঁর প্রগল্ততার সমুচিত শান্তি না দিয়ে আমরা কি 

এখন তাঁকে ছেড়ে দেব? তা কখনই হতে পারে না। তিনি কি 

মনে কচ্চেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধ করে তিনি 

একাধিপত্য করবেন? সমস্ত পৃথিবীকে তিনি কি একটা বৃহৎ কারা 

গার করে তুলতে চান? না, আমি যদ্দি পারি, তাকে তা কখনই 

কত্তে দেব না। 

প্রথম রাজকুমার । ধন্য পুরুরাজ ! 

দ্বিতীয় রাজকুমার । পুররাঁজ বেশ ব্দ্চেন। 

পুক। দূতরাজ ! লোকৃকে কষ্ট হতে মুক্ত কর্বার জগ্তই ক্ষতিয় 

নামের স্থঘ্রি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষতরিয়রক্ঞ বিন্দুমাত্র বহমান থাঁকৃতে কখনই 

অভ্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণ গ্রহ স্থাপন 

কত্তে পাব্বে না। সর নিস্তে্ হতে পারে, অগ্রিও চন্দনের হ্যা 

শীতলগ্গর্শ হতে পারে; কিন্তু ক্ষভ্রিষতেজ কিছুতেই নিভিবার নয়, 

যতদিন ক্ষজিঘ় নাম জগতে থাকবে, তভদিনই ইহাদের সেই তেজোময় 

জয়পতাকা ভারতরাজ্যে অত্যাচারীর পাপমস্তরকে নিখাত থাক্বে। 

আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে, এতদিনের গর সেকলর সার চিরসঞ্চিত 

গৌরব নিব্বাপিত হবার সময় উপস্থিত, না হলে কি নিমিত্ত উনি 

নানা রাজা দেশ অতিক্রম করে, অবশেষে এই ভারতরাঞ্যে এসে 

পদার্পণ কল্পেন ?-__ক্ষ্রিয়বাহুবলে যবনরাজের দাসত্ব হতে মুক্ত 

হয়ে, পৃথথীবাসিগণ পরে যাহা বল্বে, তাহা এখনি যেন আমার কর্ণে 

ধ্বনিত হাচ্চ। তারা আহলাদিত চিত্তে গদগদ স্বরে এইন্ধপ বলতে 
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থাকবে যে, অত্যাচারী দেকন্দর সা সমস্ত পৃথিবীকে দীসত্বশৃঙ্খলে 

বন্ধ করেছিলেন) কিন্ত পৃথিবীব প্রাস্তভাগনিবাসী কোন এক জাতি, 

দেই শৃঙ্খল চূর্ণ করে, পৃথিবীকে শাস্তি প্রদান করেছে ।__আর 

দুতরাজ! আপনি বার বার বে এক সন্ধির কথা৷ উল্লেখ কচ্চেন, কিন্ত 

এটা আপনি নিশ্চয় জান্বেন বে, ক্ষত্রিযগণ পদানত শক্রর সহিতহ 

সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যদি সেরূপ হয়, তা হলে আমরা সন্ধি 

কব্তে বিমুখ নই। 

এফেট্টিয়ন। কি! দেকনব হা আপনাদের পদানত হবেন? তা 

হলে বলুন না কেন, সিংহও শৃগালেব পদানত হবে! আপনি আত 

ছুঃসাহপিকের নায় কথা কেন দেখছি, এখনও খিব্চেনা করে 

দেখুন, এখনও সময় আছে। ঝড় একবার উঠ্দে আর রক্ষা থাক্ৰে 

না। যদি মেদিনী আপনাদের নায় ছুর্ধল সহায় তলম্বন করে 

সেবনার »|র দুশ্ছ্ছ শৃঙ্খন হতে মুঞ্ত হতে আশা করে থাকেন, তা 

হলে মেকি দুরাশা! আপনি দেখছি দেকন্দর মাকে এখনও চিন্তে 

পারেন নি। আব আপনাকে নিবাবণ কব্ব না। অনলে পতৎনানুথ 

নিক্বোধ পতগ্গের মৃত্যু কেহই পিখাবণ কব্ততে পারে না। আপনি 

দেখবেন, যথন মহাপরাক্রান্ত দারাযুস বাজা-_- 

পুরু। আমি আবার দেখব কি? আপনি কি এই বলতে যাচ্চেন 

যে, যখন পারগা-রাজ মেকন্দর সার বাহুবলে পরাভূত হয়েছেন, তখন 

আপনারা কেন বৃথা চেষ্টা কচ্চেন? এই ব্ল্তে বচ্চন? মহাশয় ! 

বিলাসলালসা! যে রাজাকে অগ্রহতেই মৃতপ্রায় নিবীধ্য করে ফেলে- 
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ছিল, সেই বিলাসী রাজাকে পরাভূত করা কি বড় পৌরুষের কার্য্য 1 

নিববীর্ঘ্য পারপীকেরা থে তার অধীনতা স্বীকার কর্বে, তাতে আর 

বিচিত্র কি? কোন কোন জাতি তার নামে ভীত হয়েই তার শরণাগন 

হয়েছে, আবার কোন কোন জাতি তাকে দেবতা মনে করে তার 

পদানত হয়েছে। আমরা তো আর তাকে সে চক্ষে দেখি নে। 

কোন অসভ্য বন্যদেশে তিনি আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দিতে 

পারেন, কিন্তু এ আপনি নিশ্চয় জান্বেন, সুনত্য ভারতবাসিগণ তাকে 

মনুষ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক জ্ঞান কর্বে না। দূতরাজ! তাকে 

বলবেন, থে এদেশে তিনি তার পথে কখনই কোমল পুষ্প বিকীর্ণ 

দেখতে পাবেন না। সহস্র সহস্র শাণিত অমির উপর দিয়ে তার 

প্রতিপদ অগ্রসর হতে হবে। তাৰ সাক্ষী দেখুন না কেন, সমস্ত 

পারস্তরাজ্য অধিকার কন্তে তার যত না পরিশ্রম, যত না সৈন্য, যত না 

কাল বায় হ্যেছিল, এখানে অর্ণা নামক একট ক্ষুদ পব্ধত অধিকার 

কত্তে তার তদপেক্ষা অধিক আয়াম, অধিক সৈন্য ও অধিক কাল 

ব্যয় কত্তে হয়েছে। এমন কি এক সময় তিনি জয়ের আশা পরিত্যাগ 

করে সৈন্যগণকে পলায়নের আদেশ পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

এফিট্টিযিন। (দণ্ডায়মান হইয়া) আমি আর আপনাদিগকে নিবা- 

রণ কন্তে চাইনে। আপনাদেং যথা অভিকচি কন, কিন্তু আমি 

এই আপনাদের বলে যাচ্চি, থে এর জন্ত নিশ্চর় পর আপনাদের 

অনুতাপ কন্তে হবে। মহাবীর দেকন্দর না আপণাদিগকে শান্তি 

প্রদান করে থে এক উচ্চতর গৌরবের আকাজ্জী হয়েছিলেন, আপনি 
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যখন সে গৌরব হতে তাঁকে বঞ্চিত কচ্চেন, তখন দেখবেন আপ- 

নাদের রাজ্য ছারখার করে, আপনাদের সিংহাসন বিনষ্ট করে, 

আপনাদের দেশ শোণিতধারায় প্লাবিত করে, অন্য প্রকার, ভীষণতর 

গৌরব তিনি অঞ্জন কর্বেন। তিনি সটৈন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে 

আগতপ্রায়, আর বিলম্ব নাই। 

পুক। আমাদেরও তাই প্রার্থনা । আমরা তাতে ভীত নই। 

আপনি তাকে ব্ল্বেন, আমরা সকলে তার প্রতীক্ষা করে আছি। 

কিন্বা না হয় আমরাই তীর সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ কর্ব। 

এফেট্টিন। আমি চলেম। 

( এফেট্িয়নের প্রস্থান । রা 

তক্ষশীল। মহাশয় । দূতরাঁজকে কি রাগিয়ে দিয়ে ভাল কাজ 

হল? 

প্রথম রাজকুমার । উনিতো উচিত কথাই বলেছেন এতে যদি শুর 

রাগ হয় তো আমবা কি কব্ব? 

দ্বিতীয় রাজকুমার । রাগ কবেই বা উনি আমাদের কি কর্বেন? 

পুরু। (তক্ষশীলের প্রতি) দুতরাজ আমাদের উপরেই তুদ্ধ 

হয়েছেন; আপনার কোন ভয় নাই। আপনার অন্ুকুলে তিনি 

সেকন্দর সার নিকট বলবেন এখন | রাণী এলবিলা ও 'আমরা এই 

কয়জন ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা কব্ব। আমাদের যুদ্ধ আপনি দুর 

হতে দেখবেন, কিন্বা সেকন্দর সার বন্ধুতার অন্থরোধে আপনি মাতৃ- 

ভূমির বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ কত্তে পারেন । 
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তক্ষণীল। আমার বল্বার অভিপ্রায় তা নয়। 

তৃতীয় রাজকুমার। (আব তিনজন রাজকুমারেব প্রতি) চলুল 

এএন যাওয়া যাক্, আমাদের সৈন্ভগণকে প্রস্তুত করি গে। (পুরু ও 

তক্ষশীলের প্রতি ) আমরা তবে চল্লেম। 

(চারিজ্রন বাজকুনাবের প্রস্থান ।) 

এলপিলার প্রবেশ। 

উনবিলা। (তক্ষবী:লৰ প্রত) বাছজতুঘান! আপনার সম্বন্ধে 

একটা! কি জনরন শুন্তে পাচ্চি, মেকি সত্য? আনার শক্রখণ 

অহঙ্কার কৰে বল্চে বে, “বাজ তক্ষণীনকে চো আমবা। অদ্ধেক 

বশীহৃত করে কেলেছি,” রাজা তক্ষণীন বদেডেন নাকি থে, থে 

রাজাকে তিনি ভক্তি কবেন, ভাব বিকদ্ধে তিনি কথন অস্ত্রধারণ কনে 

পারবেন না, একি সঠা? 

তক্ষশীল। বাঞকুমাৰি ! শজ্রধাকা একটু সন্দেহে সহিত গ্রহণ 

করা উচিত। 'আব আপনাকে আমি কি বলব? সময়ে আমাকে 

দেখে নেবো । 

'গলবিণা। এই অমঙ্গলজনক জন্রব যেন মিথা| হয়, এই আমার 

ইচ্ছা । যে গর্ষিত শক্রগণ এই জনরব রয়েছে, যান রাজকুমার 

আপ।€ ত.দদর সমুচিত শান্তি দিনে আমুন। পুকরাজের ন্যাক্ 

অন্্রধারণ কবে সেই ছুরায্বা ঘবনপিগঃক আক্রমণ করুন। তাদের 

তাঁণ শত্রু ব'লে মকলেব নিকট আপনাকে গ্রকাস্তরূপে পরিচয় দিন। 
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তক্ষশীল। (দণ্ডায়মান হইক্সা) রাজকুমারি! আমি এখনি 

আমার সৈম্তগণকে সজ্জিত কত্তে চল্লেম। 

এলবিলা, পুরু । (দণ্ডায়মান হইয়া ) চলুন আমরাও যাই। 

তক্ষশীল। (স্বগত) এলবিলা বোধ হয় পুরুরাজকেই আন্তরিক 

ভাল বাসেন, কিন্তু আমারও আশা একেবারে যাচ্চে না (চিন্তা করিয়া) 

দুর হোক্, কেন বৃথা আশা যু ছুয়ে, আজি আমার ধন প্রাণ রাজ্য 

কলি খোয়াতে যাচ্চি? যাই সেকন্দর সার হস্তে আমার সমস্ত সৈন্য 

ধমর্পণ করে তারই শরণাপন্ন হই গ্ে। 

( তক্ষশীলের প্রস্থান |) 

এঁলবিলা' | (তক্ষশীলের প্রতি লক্ষ্য কৰিয়!) ভীরু! ভোর কথায়, 

'আমি ভুলি নে। সমরোংসাহী বীরপুকুষের ওরূপ কথার" ধারা নয়। 

' গৃক্র প্রতি) রাজকুমার ! এ কাপুরুষ নিশ্চয় ওর ভগিনীর কথাক্স 

আপনার দেশ ও পৌকষকে বলিদান দিতে সঙ্কল্প করেছে। ,এখনও 

মনের ভাব গোপন করে রাখ্তে চেষ্টা কচ্চে, কিন্ত যুদ্ধের সময় বোধ 

করি প্রকাশ কববে। 

পুক। ওর্প অপদার্থ হীন সহায় আমাদের পক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন 

হলে কোন ক্ষতি নাই। বরং তাতে আমাদের মঙ্গলই আছে । কপট বন্ধু 

অপেক্ষা প্রকাশ্য শক্রও ভাল। যাঁদ আমাদের এক বাহুতে কোন 

ইরারোগ্য সাজ্বাতিক ক্ষত উতপন্ন হয়, তা হলে বরং সেই বাহু কেটে 

'ফলা ভাল, তথাপি এ ক্ষত পোষণ কবে রাখা কর্তব্য নয়। 

ধলবিলা। কিন্ত রাজকুমার! আপনি যে অপাধা লাধনে পবৃ্ধ 
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হচ্চেন। মেকলরসার কত বল, তাকি আপনি গণনা করে দেখে- 

ছেন?1 আপনি একাকী, ছুই চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার মাত্র আপনার 

সহায়। আপনি কি করে অত অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে অয় লাত 

করবেন? 

পুরু। কি! রাজকুমারি! আপনি কি ইচ্ছা করেন ধে, এ 

কাপুরুষ তক্ষশীলের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমিও স্বদেশকে পরিত্যাগ 

করব? না--আপনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না। আমি জানি 

আপনার হৃদয়ে শ্বাধীনতা-স্পৃহা প্রজ্বলিত রয়েছে। আপনিই তে! 

সকল রাঞকুমারগণকে যবনরাজের বিরুদ্ধে একত্র করেছেন। আপ, 

নার চক্ষের সমক্ষে আমর! যে যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করে গৌরব 

লাভ কর্ব, এই আশাভেই আমাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণিত 

হয়েছে। সমরে গৌরব লাভ করে, যাতে আপনার প্রেম লীত কত্ত 

পারি, এই আমার মনের একমাত্র আকিঞ্চন। 

এঁলবিলা'। যা”ন, রাজকুমার! আর বিলষ্ কর্বেন না। আপ' 

নার সৈন্যগণকে সজ্জিত করুন গে, আমি একবার এইখানে চেষ্টা 

করে দেখি, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 

করে দিতে পারি কি না। শাজার হউক, তবু তার! ক্ষত্রিয় সৈন্য। 

স্বদেশের শ্বাধীনতার জন্ত তারা সব কত্তে পারে। এই আমার শেষ 

চেষ্টা। তাঁর পরেই আপনার সঙ্গে শিবিরে গিয়ে মিলিত হব। 

পুরু। রাজকুমারি! আর একটু পরেই আমি যুদ্ধতরঙ্গের মধ্যে 

প্রবেশ করব, হয়তো ঘুদধক্ষেত্রেই গ্রাপ ত্যাগ কত্তে হবে। এই ব্যানা 
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হৃদি অস্তত জীন্তেও পারি যে, যাঁকে আমি আমার জীবন মন সকলই 

সমর্পণ করেছি, দে আমার প্রতি--__- 

ধ্রীলবিলা। যা+ন, রাজ্বকুমার ! অগ্রে যুদ্ধে জয় লাত করুন, এখন 

প্রেমালাপের সময় নয় । 

(উভয়ের প্রস্থান) 

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত। 

আরেকটি এই 
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প্রথম গর্ভীঙ্ক। 

পুরুরাজের শিবির-সন্দুখীন ক্ষেত্র । 

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ও ধ্রজবাহক নিশানহস্তে 

দণ্ডায়মান, অশ্বপৃষ্ঠে বন্দীরৃত পুরুরাজের 

প্রবেণ। 

সৈগ্ঘগণ। (পুকরাঁজকে দেখিয়া অপি নিফোধিত করিয়া উৎসাহের 

সহিত) জয় ভারতের জয়! জয় মহারাজের জয় ! 

( নেপথো- রূণবাদ্য ও “জয় ভারতের জয়, গাঁও ভারতের 

জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতেব 

জয়” শুদ্ধ এই চবণটা মাত্র একবার গাইয়। 

গান বন্ধ হইল!) 

ুকু।__ 

ওঠ! জাগ ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ, 

গৃহে দেখ করেছে গ্রবেশ। 
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হও সবে একগ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ, 

শক্রুদলে করহু নিঃশেষ ॥ 

বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্ষিয়ে তলবার, 

স্বলস্তঃঅনল সম চল সবে রণে। 

বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে ॥ 

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্রবমান, 

যবনের রক্তে নদী হোক বহমান, 

যবন-শোঁণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান, 

ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোঁকৃ ফলবান। 

সৈন্তগণ। (উৎসাহের সহিত) | 

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমাঁন, 

যবনের রক্তে নদী হোক বহমান, 

যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান, 

ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবাঁন। 

পুরু ।-- 

এত স্পর্দ৷ যবনের, স্বাধীনতা ভারতের, 

অনায়ামে করিবে হরণ? 
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তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতস্ৃমে, 

পুরুষ নাহিক একজন ? 

প্বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,” 

না জানে এ কথ তারা বোধ যবন। 

দাও শিক্ষা! সমুচিত, দেখুক বিক্রম ॥ 

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাপুক্ মেদিনী, 

স্বলুক্ ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমি, 

ক্ষতিয়ের অমি হোক্ স্বলম্ত অশনি, 

চৌদ্দ লৌক কেঁপে যাঁক্ শুনি সেই ধ্বনি। 

মৈন্তগণ। ( উৎমাহের সহিত। ) 

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কীপুক্ মেদিনী, 

সবলুক্ ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি, 

ক্ষভ্রিয়ের অনি হোক স্বল্ত অশনি, 

চৌদ্দ লোক কেঁপে যাঁক্ শুনি সেই ধ্বনি। 

পুরু ।_-_ 

পিতৃ পিতামহ সবে, ছাড়ি ছুঃখময় ভবে, 

গিয়াছেন চলি ধার! পুণ্য দিধ্যধাম। 
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রয়েছেন নেত্রপাতি, দেখ যেন যশোভাতি 

না হয় মলিন)_থাঁকে ক্ষভ্রকৃল নাম ॥ 

স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে, 

ধিক্ মেই কাপুরুষে, শত ধিকৃ তারে, 

পড়ুক সে চিরকাল দাসত্ব আধারে । 

স্বাধীনত| বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে, 

যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে ॥ 

যাঁয় যাক্ প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁছে থাক্, 

বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব । 
বিলম্ব নাহিক আর, খোল মবে তল্লবার 

এ শোন এ শোন যবনের রব। 

এইবাঁর বীরগণ! কর সবে দৃঢ় পণ, 

মরণ শরণ কিন্বা যবন নিধন, 

যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ, 

শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন । 

সৈন্গণ। (উৎসাহের সহিত।) 

মরণ শরণ কিনব! যবন নিধন, 
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যবন নিধন কিন্বা মরণ শরণ, 

শরীর পতন কিন্বা বিজয় সাধন । 

(অকম্মাৎ বাত্যা আবির্ভাব ।) 

পুরু । ওঃ!কি ভয়ানক ঝড়! আকাশ ঘোর অন্ধকারে 

আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কাহাকেই বে আর দেখা! যাচ্চে না। 

একজন গুপ্তচরের গ্রবেশ। 

গুপ্রচর। (ত্রস্তভাবে।) যহারাজের জয় হউক! 

পুরু। (গুপতচরের প্রতি ।) কি সংবাদ বল দেখি? য্বনগণ 

কি বিতত্তা নদী পার হতে পেরেছে? 

গুপরচর। মহারাজ! এই কর দিন হতে শক্রগ্ণ নদী পার হতে 

চেষ্টা কচ্চে) কিন্তু .কিছুতেই পেরে ওঠে নি। কাল সেকন্বসার 

ছুইজন সাহসী মেনাপতি কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে সাতার 

দিয়ে নদীর একটা দ্বীপে উঠেছিল। নেখানে আমাদের দুই চারি জন্ 

সেন! মাত্র ছিল, তারা৷ সকলেই পরাভূত হয়, এমন সময আমাদের 

আর কতকগুলি সৈন্য সীতার দিয়ে সেখানে গিয়ে পড়াতে, ঘবন- 

সৈন্গণ নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়ল) তাদের মধ্যে কেহ কেহ ডুবে 

গেল, কেহ কেহ স্রোতে যে কোথায় ভেসে গেল, তা কেহই দেখ্তে 

পেলে নাঁ। এইরূপে সেকন্দরসা বলে যতদূর হয়, তা। চেষ্টা কত্তে 

ক্রটি করেন নি। শেষকালে আর কিছুতেই না পেরে, আজ তিনি 

শৃগালের ধূর্ততা অবলম্ধন করেছেন। 
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পুরু। কি! সেকন্দরসা শৃগালের ধৃত তা অবলনন কবেছেন ? 

শুপ্তচর। মহারাজ! আজ বেকপ ভনানক ছর্যে।গ, ঝড় বৃষ্টি ও 

অন্ধকার, তা তো আপনি স্বচক্ষে দেখ্ছেন। শকুগ। এই সুযোগ 

পেয়ে, অন্ধকারের আবরণে অলক্ষিতভাবে এপারে এসেছে) কিন্ধ 

তাবা যে কোথায় আছে, আমবা এই অন্ধকাবে দেখ্নে গাচ্চিনে, এক 

একবাব কেবল তাদের কোলাহলনাত্র শোনা বাচে। 

পুক। আনি শ্রনেছিলেন, পাবদীকদিগেব সহিত আরাবেণা 

যুদ্ধে দেকন্দরদার একজন সেনাপতি রাধে অলক্ষিতভাবে শরুগণকে 

আক্রমণ কব্বাব পরামর্শ তাকে দেওশাতে তিনি সদর্পে এইকপ বলে, 

ছিলেন বে, “মেকন্দবনা কখন চৌবের গ্তায় অনক্ষিতভাবে আক্রমণ 

কবে জয়লাভ কন্তে ইচ্ছা! কবেন না। তিনি প্রকাণ্ঠ দিবালোকেই 

যুদ্ধ করেন।” থে দেকন্দরসাঁ পাবদাদেশে এ কথা বলেছিলেন, দেই 

সেকন্বপা কি 'ভাবতভূমিতে ঠিক ভাব বিপবীতাচবর কন? মৈন্সণ 

গণ! সেই ধূর্ত শগালেবা বেখানে থাকুকু না কেন, তোমবা দিংহেব 

স্তাঘ গিয়ে তাদের আক্রমণ কব্। 

সৈন্তগণ। (উত্সাহের সহিত |) জয ভাবতের জর, জন ভাব" 

তেব জয়! 

(পুরু ও সেম্তগণেব প্রস্থান) 

( নেপথ্যে-_“জয় দেকন্দর্সার জয়,” “জর ভাবুহব জন, 

ঘোর যুদ্র-কোলাহল |) 

গুপুচর। (ভয়ে কম্পনান) (স্বগত) এইবার বুঝি ভর দৈতেন 
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গরম্পর দেখা হয়েছে । উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ! কোঁলাহল ক্রমেই 

নিকট হচ্ধে আস্চে দেখ্চি। এখন আমি কোথায় পালাই? একে 

এই ঘোর অন্ধকার, জনপ্রাণী দেখা যাচ্চে না--তাতে আবার মুহ্ছ 

বল্ধ্বনি হচ্চে, এ সময় আমি যাই কোথায় ? হে ভগবান! আমাকে 

এইবার রক্ষা কর। কেন মরতে আমি এখানে খবর দিতে এসে- 

ছিলেম ? আ! কি বিপদেই পড়েছি! এই ঘে একটু আলো হয়েছে 

দেখুচি, ঝড়টাও থোমছে, এইবার একটা! পালাবার রাস্তা দেখা যাক, 

উঃ কি ভয়ানক কোপাহর! (নেপথো-িকলে শ্রবণ কর; ক্ষত্রিয় 

সৈন্যগণ, যুদ্ধে ক্ষান্ত হও”) (পুনরায় নেপখ্যে-গগ্রিশীয় সৈস্তগণ। 

তোমরাও ক্ষান্ত হও, রাজা পুর কি বলেন শোন।”) 
ওকি ও! বোধ 

হয় আমাদের মহারাজের পরাজয় হয়েছে, আর এখানে থাকা না। 

( গুপ্তচরের পলায়ন । ) 

₹সন্যগণের সহিত সেকন্দরদার প্রবেশ । 

সেকন্দরসা। গ্রিশীয় সৈশ্যগণ! রাজা পুক কি বলেন শোন। 

ওর সমস্ত সৈন্তই তো প্রা বিনষ্ট হয়ে গেছে। বৌধ হয়, উনি এখন 

অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হচ্চেন। 

কতিপয় সৈন্যের সহিত পুরুর প্রবেশ। 

পুরু । সকলে শ্রবণ কর, আমি বেকন্দরসাকে দ্ধ মুছে আহ্বান 

কচ্চি। আমাদের দুইজনে যখন যুদ্ধ হবে, তখন উভয় পঙ্গীয় সৈন্যকে 

নিরস্ত থাকতে হবে। এ প্রস্তাবে সেকনবসা মাম আছেন কিনা
? 
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সেকন্দরসা। (অগ্রদর হইয়া ।) মেকন্দরসাঁকে যেই কেন যুদ্ধে 

আহ্বান করুক্ না, তিনি যুদ্ধে কখনই পরাখুখ নন্। দেখা যাক্ঃ 

মহারাজ পুরুর কির্প অস্ত্রশিক্ষা, কিরূপ বিক্রম আমি পুরুরাজের 

প্রস্তাবে সম্মত হলেম। 

পুরু । (অগ্রসর হইয়া ।) তবে আশ্ুন। 

( পুক ও সেকন্দরসাঁব অসিযুদ্ধব--পবে যুদ্ধ কবিতে 

করিতে পুরুর অপির আঘাতে দেকন্দরসাঁর অপি 

হস্ত হইতে স্থলিত হইয়া দূরে পতন। ) 

সেকন্দরসা। ধন্য পুকরাজের অস্তৃশিক্ষা ! 

পুরু। মহারাজ! নিরন্তর হয়েছেন, অস্ত্র নিন) ক্ষত্িয়গণ নিরন্তর 

যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন না। 

সেকনরসা। (অসি পুনর্ধার গ্রহণ করিয়া মহারোযে |) ক্ষত্রিয়, 

বীর! যোদ্ধামাত্রেরই এই নিয়ম । 

( পুনর্ধার যুদ্ধ_ও সেকন্দরসার অসির আঘাতে 

পুরুরাজের অসির অগ্রভাগ ভগ্ হাওন 1) 

পুক। ধন্ত বাহুবল! 

সেকন্দরসা। মহারাজ ! নূতন অপি গ্রহণ করুন। 

( পুরুরাজের একজন দেনা ত্বরিত আসিয়া 

আপনার অসি পুরুরাজকে প্রদান ।) 
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পুরু। (মহারোষে।) যবনবাজ! ক্ষত্িয়রন্ত উত্তপ্ত হইলে 

ভ্রিদুবনের৪ নিস্তার নাই সতর্ক হউন। 

( গুনর্বাৰ্ ঘৃদ্ধ--যুদ্ধ করিতে করিতে পুরু সবলে মেকনরসার 

গীবাদেশ ধাবণ কবিরা ভাহার হৃদয়ে অপি বিদ্ধ করিত 

উদ্যত ) 

(সেকন্দবের দৈম্তগণ। (দোড়িবা আদিয়া।) মহারার্জকে রগ 

কর)__মহারাজকে বক্ষা কব! 

একজন সেনা । ( দৌডিব। আদিম পুকরাজকে অসিব দ্বাব। 

আহত করত।)-_আমরা জীবিত থাঁক্তে,-আমাদের মহাবাজের 

অপমান !_ 

( পুক আহত হইগ্বা ভূমিতে গতন।) 

সেকন্দরসা। (ক্রোধে প্রজণিত হইযা) নবাধম! আমার নিষে- 

ধেব অবমাননা । শত্রুকে অন্যায় বপে আহত ক'রে নেক সার 

নির্মল বশে তুই আজ কলগ্ক দিনি? দেখু দিকি হোর এই জ্ঘন্ত 

আ'চবণে সমস্ত গ্ীশদেশকে আজ হান্যাম্পদ হতে হ'ল 1-এফেছ্রিঘন। 

আমি ওর মুকাদণ্ড আজ্ঞা দিলেম, এখনি ওকে শিবিরে শিল্পে যাক। 

এফেট্টি্ন। (দুইজন ২ক্ষকে গ্রতি) এ নবাধমকে অবকন্ধ 

“ক'ব এখনি শিবিবে নিয়ে ঘাও। ওর বাব্হারে আমাদের মকলকেই 

লর্দিত হ'তে হয়েছে । 

( দুইজন বক্ষক কর্ডুক অবরুদ্ধ হইয়া উক্ত সেনার প্রস্থান ।) 

গকন মৈন্যগণ। (ক্রোধে অপি নিক্দোধিত করিয়া) ওরূপ অন্তায 
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আব দহা হয় না। এস আমরাও যবনরাজকে অপির দ্বারা খণ্ড খণ্ড 

করে ফেলি। 

পুক। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের এপ নিয়ম নয় 

ধে, কথা দিয়ে আবার তার বিপবীতাচরণ কবে । আমি কথা দিয়েছি, 

আমার দৈম্ভগণ আমাকে সাহাঁধ্য কববে না, অতএব তোমরা নিরস্ত 

৪ 

পুকর সৈন্তগণ। যবনেরা যথন অন্যার যুদ্ধে আপনাকে আহত 

করে, তখন আমরাও আমাদের কথা রাখতে বাধ্য নই। 

পুক। যবনগণ অন্যান ঘুদ্ধ করুক্, কিন্তু ক্ষত্রিয়েব থেন কথার 

বান্িক্রম না ঘটে। পবম্মধুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।” 

ধন্বযুদ্ধে মৃত হলেও নে ত্রিভূবনজয়ী। 

সেকন্দরমী। ( এফেট্িয়নের প্রতি) হস্তে অন্ধ ধাৰণ ক'রেও নে 

পামরগণ যুদ্ধ-নিয়মের অনভিজ্ঞ, তারা এখনি আমার সৈন্যদল হ'তৈ 

দূরীভূত হউকু। 

এফেষ্টিষন | মহারাজ! ওরূপ বর্ধরগণকে গৈন্দল হতে দুবী- 

ভূত ক'রে, তবে আমার অন্য কাজ। 

সেকন্দরলা। (স্বগত) আজ আমাকে বড়ই লঙ্জিত হতে 

হয়েছে। আর আমি এখানে থাকৃতে পাচ্চিনে। শিবিরে গিয়েই 

সৈহ্যদিগকে উচিত মত শিক্ষী দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোন এফে' 

ট্িয়ন! 

( সেকন্দরূসার স্হ্না প্রস্থান |) 
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এফেট্টিযঘন। আজ্ঞা মহারাজ! (যাইতে যাইতে সৈন্তগণের 

প্রতি) তোমরা এখানে থাক, আমি এলেম ব'লে। 

(ছই তিন জন রক্ষকের সহিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া 

এফেষ্টিনের প্রস্থান ।) 

পুরুর-সৈগ্ঘগণ। মহারাজ থে মুচ্ছ1 হয়েছেন দেখছি, এস আমরা 

এখন একে ধরাধরি করে আমাঁদের শিবিরের মধ্যে নিয়ে ঘাই। 

(মুচ্ছপন্ন পুরুকে তুলিয়া সৈন্যগণের গমনোস্থোগ |) 

যবন-সৈম্তগণ। আমাদের বন্দাকে তোরা কোথায় নিম্কে যাস? 

রাখ্ এখানে, না হলে দেখতে পাবি। 

পুরুর-সৈম্তগণ। (অপি নিষ্ষোধিত করিযা) কি, মহাবীর পুরু 

যুবনের বন্দী! আমরা একজন বেঁচে থাকৃতেও যবনকে কখনই মহা 

রাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেব না । 

যবন সৈম্্গণ। (অএরপব হইয়া ও অসি নিক্ষোধিত করিয়া) 

কি! এখনও বল প্রকাশ? রাখ, এখানে চলচি। 

( কলহ কবিতে করিতে উভপ্ন সৈন্োর গ্রস্থান। ) 
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দ্বিতীয় গভাঁন্ক। 

শা পাটি উরস 

তক্ষণীলের শিবির মধাস্থিহ একটী গৃহ। 

এনবিলার প্রবেশ । 

এ্ইলবিলী। (ব্যগ্রভাবে ইখস্তত পরিভ্রমণ করত স্বগত) দেই 

কাপুকঘ তক্গশীল আমাকে দেখ্ছি এখানে বন্দী করেছে। তার 

প্রহরিগণ আমাকে শিবির হতে নির্গত হতে দিচ্চে না। কেন আমি 

মব্তে এখানে এসেছিলেম ? কেন আমি তখন পুরুরাজের কথা শুন্- 

লেম না? হাম! আমি এই যুদ্ধের সময় আমার সৈন্যগণের মধ্যে 

থাকতে পাল্লেম না? যুদ্ধেনা জানি কার জয় হল? পুরুরীজকে 

আমি বলেছিলেম থে, আমি শীঘ্রই তার শিবিরে গিয়ে তার সাঙ্গ 

মিলিত হব।--নাঁ জানি তিনি কি মনে কচ্চেন,_না জানি তিনি এখন 

কোথায় আছেন। হয় তো রূণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করেছেন। 

হায়! এখন কি করব, এই পিগ্কর থেকে এখন আমি কি করে 

বেরুই, কে এখন আমাকে উদ্ধার করে? আমি যে পত্রখানি লিখে 

রেখেছি, তাই বাঁ এখন কার হাত দিয়ে পুকরাজের নিকট পাঠাই ? 

কিছুই তো ভেবে পাঙ্ছিনে। 



৫৬ পুরু-ধিক্রম নাটচ। 

নেপথো গান । 

দিলে মবে ভারত-সন্তান, এক তান মনপ্রীণ। 

গাও ভারতের যশোগান। ইতাদি।-- 

(কিয়ৎকাল পবেই গান থামিল।) 

ওকি ও। ভ্ত্রীলোকেব গলাব আওদাজ না? এখানে ভাবতে 

জয় গান কে কচ্চে? তবে কি আমাদের জর হযেছে? রৌন, এই 

গবাক্ষ দিয়ে দেখি । ও --আমাদব দেশের সেই উদ্াাপিশী গানিকাটা 

না? হাঁসেই তো বটে। এখানে দেকি করে এল? বোন, আমি 

ওকে এখানে ডাকি । উদদাসিনীব বেশ দেখে বোধ হয, প্রহবিগণ 

ওকে এখানে আদতে নিবারণ কব্বে না। [হস্ত সঞ্চালন দ্বারা উদদা- 

দিনীকে আঁ্বান।) এইবাৰ আমাকে দেখতে পেয়েছে। এই যে 

আঁসচে! এইবার বেশ স্থঘোগ পেয়েছি, এব দ্বারা পত্রথানি পুক- 

রাজের নিকট পাঠিয়ে দিলে হয়। 

বীণাঁহন্তে উদামিনী গায়িকাঁর প্রবেশ। 

্লবিলা। তুমি এদেশে কি জন্য এসেছ? তোমাকে দেখে 

আমার ঘেকি আহলাদ হযেছে, তা বলতে পাবিনে | 

উদ্াসিনী। রাজকুমাৰি। আমি তো. আপনাকে পূর্বেই বলে- 

ছিলেম বে, আখি «হোক ভাবাতের জয়” এই গানটা দেশ বিদেশে 

গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একণাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত 

ভাবতভূমি ক্যবনধনে বদ্ধ হধ, এই আমার মনের একান্ত বাসনা । 



উতীয় জস্ক | ৫৭ 

এলবিলা। যুদ্ধে কার জঘ হল, ভা কি ভুমি কিছু শুন্তে পেষেছ? 

উদীপিনী। রাজকুনাবি 1, আমি এইনাহ এখানে এসে পৌছিছি, 

এখনও যুদ্ধেব কোন সংবাদ পাইনি। আপনি9 কি বিছুল'্বাদ পান্নি? 

ধ্রলবিলা । না, আমি কোন সবাদ গাচ্চিন। শরূদেব সঙ্গে 

বোগ কারে আমাকে রাজ তক্ষণানল এখানে বন্দী কবে বেদেছে। 

উদানিনা। কিরাসকুমাবি। আপনি এখানে বন্দী হয়েছেন? 

বাজ তগ্ষখীল, আমাদের দেশেৰ একজন প্রধান বাজা, তিনি স্বপদে 

ক পলিভাখ ক, শক্রুগণেব সহিহ ঘোগ বিযেছেন? কি 

ডি গা! ভাবতভূমি এপ নবাধমকেও গে ধাবণ কবেন? হা] 

ভবতহুশি! এখন গন্লেম। বিবাতা তোমার কগালে অনেক ছুঃ৭ 

নিখেছেন। চাটি আপনাকে গান এখন কিকারে উন্ধাৰ 

কবি, ভেবে পাচ্চিনে। (চিন্তা কিয়া) রাজী তক্ষপালেব সৈন্তগণ 

আনব গানে অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেখি যদি তাদের 

বানা আপনাকে উদ্ধাৰ কব্তে পাবি। 

এলবিলা। তোমাৰ আব কিছু কব্তে হবে না, যি এই পত্র 

খানি তুমি পুকধাজজব হস্তে দিনে আস্ত গাব, তাহলে আমি এহ 
₹ 

ক।বাগার হতে মুক্ক হলেও হাত পাবি। 

উদাসিনী। র্গকুমাৰি। আমাকে দিন না। গিনি খধি এখন 

ভীবণ সনরতরঙ্গের মবযে৪ থাকেন, আছি নিভল দেখান গম 

আপনাৰ পত্রথানি দিনে আম্ন। আপনীৰ জন্য, দেশে জগ্য, মানি 

£ সা ক লি রা ক মাকন্েপাবি। 

৮ 



৫৮ পুরু-বিক্রম নাটক । 

উলবিলা। এই নেও, তুমি আশার বড় উপকার করে। 

(পত্র প্রদান।) 

উদাসিনী। ও কথা বল্বেন না রাজকুমারি ! আমার ব্রতই এই । 

আমি চল্লেম। 

( উদাসিনীর প্রস্থান |) 

এলব্লাি। (স্বগত) আ। পত্রধানি পাঠিয়ে যেন আমার হৃদ- 

(ঘের ভার অনেকটা লাঘব হল! 

অশ্থালিকার প্রবেশ । 

এলবিলা। (অন্থালিকার প্রতি) রাজজকুমারি! আমাকে রক্ষকগণ 

শিবিরের বাহিরে যেতে দিচ্চে না কেন? তবে কি আমি এখানে 

বন্দী হলেম? আপনা ভাই মুখে বলেন দে, তিনি আমাকে ভাল 

বাসেন। এই কি তীর প্রেমের পরিচয়? কোথায় আমি বিশ্বস্ত চিত্তে 

তাঁর এখানে এলেম, না তিনি কি না বিশ্বানঘাতক হয়ে আমার স্বাধী' 

নতা হরণ কল্লেন? 

অন্ব(লিকা। ও কথা বল্বেন না বাজকুমারি! তিনি তে 

বিশ্বাঘঘাতকের ন্যান্ন কাঁজ করেন নি, বরং তিনি প্রণয়িজনের 

্ায়ই বাবহার করেছেন। এই তুমুল সংগ্রামের সময় আপনাকে যে 

এখাঁন হতে বেক্তে দিচ্চেন না, এতে তো তার প্রগাঢ় প্রেমেরই 

পরিচয় পাঁওক্ষ! যাচ্চে। এই সময়ে কি কোন স্ত্রীলোকের বাহিরে 

বেরন উচিত্র? এস্থান্টা দেখুন দেকি কেমন নিরাপদ-_কেমন 

চারিদিকেই শান্তি ₹ 



তৃতীয় অস্ক। ৫৯ 

এলবিলা। এমন শান্তিতে আমার কাঁজ নাই। যখন আমার 

দৈন্যগণ পুরুরাজের সহিত আমার জন্য রণস্থলে প্রাণ বিসর্জন 

কচ্চে, তখন কিনা আমি এখানে একাকী নিরাপদে শান্তি উপভোগ 

কব্ব? যখন আমার মুমূর্ষু সৈশ্যগণের আর্তনাদ প্রাচীব ভেদ করে 

এখানে আস্চে, তখন কিনা আমাকে শাস্তির কথা বল্চেন? 

অস্বালিক। রাজকুমারি! মহারাজ তক্ষশীল আপনার ন্যায় 

অমন সুকোমল পুষ্পকে কি, প্রবল যুদ্ধ পবনের মধ্যে নিক্ষেপ করে 

নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ? 

লবিলা। আপনি আর তার কথা বল্বেন না। কোথায় 

পুকরাজ দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চেন, আর আপনার কাপুকষ ভাই কি. 

না মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ কল্পেন ও অবশেষে আমার পর্যান্ত স্বাধীনতা 

হবণ কল্পেন। 

অন্বালিকাঁ। পুকবাজের কি সৌভাগ্য ! তার ক্ষণমাত্র অদর্শনে 

আপনার মন দেখুছি, একেবারে ব্যাকুল হযে উঠ্েছে। আপনি 

বেনূপ উদ্দিগ্ন হয়েছেন তাতে বোধ হয়, যেন তাকে দেখ্বার জন্য 

'আপনি রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দৌড়ে বেতে পারেন । 

এঁলবিলা। ব্ণক্ষেত্র কি? তাকে দেখ্বার জন্য আমি যমপুবী 

পর্যন্ত ঘেতে পারি । আর বোধ হয় রাজকুমাবী অন্বালিকাও সেক- 

ন্বপার জন্য মাতৃভূমি পর্যান্ত ত্যাগ কব্তে পারেন। 

অন্ধালিকা। (রুষ্ট হইয়া) আর্সনি এ বেশ জান্বেন, বিউঁযী, 

পেকন্দরদাকে আমার প্রণর়ী বলে স্বীকার কব্ৃতে আমি কিছুমাত্র 



পুরু-বিজম নাটচ। তে ৬ 

লক্ষি নই । আপনি ক্ষি মনে কচ্চেন, ও কথা বলে আমাকে লক্ষা 

দেখেন? 

উনধিলা | লঙ্জাহীন না হলে, কি কোন হিন্দমিলা বনের প্রেনী' 

কাজন কবে॥ বেবা হোক্, আগণি দে এব মধ্যেই দেকন্দবমাকে 

বিজ্ঞগী বলে সন্বোবন করছেন, ভাব মানে কিট কে জন্জী, কে 

পর।জবী এখনও দার বিছুর স্থিবত। নে । 

অন্বণিক।। অত কা কাজ কি? এই দে আমার ভাগ 

এখানে আন্ছেন, শুব কাঁচ খেত সা সিন পাওনা নাবে 

এখন | (স্বগত ) এণধিলা। ডূই আদ আদার সম্ে আতা 

ধিষেচিস্, আজ অপধি তোকে আমাক পত্র বণে দন ববনেন। 

তক্ষশীলের প্রবেশ । 

৫ 

তক্ষদীন। (ইপবিনাব গতি । ধদি পুর্ধবাথ হন আমার কণা 

শুনছেন, তাহলে একটা অস্তভ সংগা শান আগনাকে অথ? 

আব কষ্ট দিতে হত না | 

ইনপিলা। (শঘশ্তত” এই কথাটীন!ন শ্ানযা প্ররবাজের নিশ্চয 

মৃতু হইয়াছে, অন্ভনান কানন) শ্াঅন্রত হত সংখদি 1 

বৃষেছি_বুঝেছি, আব বনৃনে হবে না। আ্রিকুলাঙ্গার । এ? 

কথা বলবার জ্তই ছ্ষি ভুই এপানে এদোঙপি? হা পবা 1 

গুকধাজ ! গর্চনাঁছ 1 
/ 

/ মুচ্ছ1 হহয়া পতন । 



তৃতীয় অঙ্ক । ৬১ 

তক্ষণ্রীল। ওকি হল? রাককুমাবী মুক্ক্ণ হলেন? অস্বালিকে। 

বাতাস কর, বাতান কর। প্রকরাঙ্জেব পবাভব সংখাঁদ স্পষ্ট না দিতে 

দিতেই দেখছি উনি লাগত থাকৃতে তা জন্মনান ক'রে নিয়েছেন । 

( এলধিলাঁকে বাজন ) 

উগবিশী | (এবটু পবেই চেতন পাইরাঁ, উদগিরা বপিয়া স্বগত ) 

চান আমার বেচে শথ নেই। যখন প্রবাজ গেছেন, তখন ভাব 

সঙ্গে নঙ্গে স্বাধীনভাও জন্মে মত বিদাব নি:য়ছেন, যখন পুকবাজ 

ণেছেন, তথন ভাবত ভমিব মন্তকে ভীষন বছাঘাত হয়েছে । যখন 

পুববচ গেছেন, তখন জানাব সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর 

আএ1 ভরুদা কলি ফাবনে গেল । কিন অদ্য এখনও বৈর্মা ধৰ। 

খদিও আমার প্রেমের 'প্রসবণ জানব মত শুদ হযে গেল) তবু দেশ 

উদ্ধারের এখণও আশা আছে । আব একবার আমি চেষ্টা কষে 

দেখ্ব। তাৰ পবেই এ পাপ জীবন পিমচ্ছম কাবে পুক্ধধাজেব সহিত 

স্বদে নশিশিত হব, (প্রকাশ্যে ) আমাদেব সমস্ত সৈন্তই কি পকাজিত 

হযেছে? আব একজনও কি ধাণপূকষ নেই যে, মাতৃফনিব হয়ে অস্ত 

ধারণ করে? বীরপ্রস্থ ভাবত্মি ঝি এব মধ্যেই বীবশন্ত হলেন ? 

তক্মনীল। দেকন্বলাব সম্পূর্ণ জব হযেছে ও পুকবাজের সৈনা- 

থখঞএকবাবে পবাস্ত হমেছে। 

ইলবিলা। ধিক বাজকনাব । আপনি অন্রানবদনে ওকথা মুখে 

বলতে পাচ্চন? দেশের জন্য আপনার কি কিছুমাত্র ছুঃথ কি লজ্জা 
্ে 

বোধ হচ্চে নাঠ দেখন দিকি, আপনার জ্নাই তো পকরাড পরা- 
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ভূত হলেন, দেশ দীপত্বশৃখলে বন্ধ হল। পুরুরাজ একাকী সহায়বিহীন 

হয়ে কতকাল অদংখ্য যবন সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ কন্তে পারেন? 

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমি তো তার হিতের জন্যই বলে- 

ছিলেম বে, সেকন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই, তা তিনি শুন্লেন 

না তো, আমি কি কর্ব? 

এলবিলা। যদি তিনি কাপুরুষ হতেন, তা হলে আপনার কথা 

শুন্তেন। যদিও আমাদের প্রাণ যায়, রাজ্য যায়, তাতেই বাকি? 

আমাদের হাতে তো! ক্ষত্র-কুল-গৌরব কলঙ্কিত হয়নি । 

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনার রাজ্য কেন যাবে? সেক- 

নূরমা দেরধূপ লোক নন। স্্রীলোকের সম্মান কিরূপে রাখতে হয়, 

তা তিনি বেশ জানেন, আর আমি যখন আপনার সহায় আছি, তখন 

কার সাধ্য আপনার দিংহাসন স্পশ করে। 

এলবিলা। আপনার মুখে আর পৌকুষের কথা শোভা পায় না। 

দেকন্দরূসা কি ইচ্ছা কচ্চেন যে, তিনি আমার সিংহানন কেড়ে নিয়ে 

আবার তিনি সেই পিংহানন আমাকে দান করবেন? আমি তেমন 

কুলে জন্মগ্রহণ করি নি বে, শক্রহস্ত হতে কোন দান গ্রহণ কব্ব? 

এইরূপ দান করে তিশি কি মনে কচ্চেন তার বড়ই গৌরব বৃদ্ধি হবে? 

দানে গৌবুব বুদ্ধি হয বটে, কিন্তু একি সেইরূপ দান? আমার 

সিংহাসন আমার কাছ থেকে অগহবণ করে কিনা তাই আবার 

তিনি আমাকে দান করবেন? 

তক্ষশীল। রাঁজকুমারি! আপনি দেক্নরসাকে জানেন না। 
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পরাজিত ব্যক্তির প্রতি তিনি এমনি ব্যবহার করেন যে, অবশেষে 

সেই পরাজিত ব্যক্তিও তীর চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হয়। দেখুন, পরা- 

জিত দারাযুস রাজার মহিষী, সেকন্দরসাকে এখন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান 

করেন ও দারাযুদ রাজার মাতা, তীকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। 

এ্রলবিলা। হীনবল পারসীকের। ওকপ পারে, কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়- 

কন্যা কখনই স্বরাজ্যাপহারী দস্থ্যুকে বন্ধু বলে স্বীকার কত্তে পারে 

না, ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক/রে, কখনই রাজত্ব কত্ত 

পাবে না। স্বর্শূঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়? প্রভু আপনাব ক্রীতদাসকে 

যতই কেন বেশ ভূষাতে ভূষিত করুক্ না, তাতে কেবল প্রভুরই গৌরব 

বৃদ্ধি হয়, তাতে কি কখন দাঁসের দাসত্ব ঘোচে? সেকন্দরসপাব অন্ধ 

গ্রহের উপর নির্ভর ক'রে, যদি আমাদের রাজত্ব রাখৃতে হয়, তা সে 

তে! রাজত্ব নয়, সে দাঁসত্বের আর এক নাম মাত্র;_না, আমাদের 

অমন রাজত্বে কাঞ্জ নেই। ওরপ রাজত্ব আপনি স্বচ্ছন্দ করুন্ গে, 

বরং সেকন্দরসা আপনার বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ, আমার ও পুকরাজের 

সিংহাসন অপহরণ ক'রে আপনাকে প্রদান করুন; আমরা তাতে 

কাতর নই। কিন্ত সেকন্দরসা যদি তেমন লোক হন, তা হলে 

আপনার মতন অকুতগ্ঞ, স্বদেশদ্বোহী নরাঁধমকে, তীর ক্রীতদাস বলেও 

_ লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন। 

( সদর্পে বেগে প্রস্থান । ) 

তক্ষশীল। এই ব্াপ্বিণীকে এখন কি করে বশীতৃত করি, ভেবে 

পাচ্চিনে। 



৬৪ গ্র-্বন্রুন নটক। 

অন্বাপিকা। তার জন্য মহারাজ! চিত্তা করবেন না। সেকন্দব- 

সার সাহাব্যে এ বাণিণীকে বন্ধন কবে, আপনাৰ হান্তে এনে দেব। 

তক্ষণীল। বল কি ভগ্নি! বাহুবলে কি কখন প্রেমগাভ হয়? 

অন্বালিকা। আচ], বলে না হয, ছলে তো হতে গারে! 

( চিন্তা করিয়া) আমি একট! উপাম্ব ঠাউবেছি। মহাবাজ! পুববাজ 

এখন কোথা এবং কিকূপ অবস্থায় আছেন? 

তক্ষশীল। শুনেছি, তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছেন, কোথান আছেন, 

তা বল্তে পাবিনে। 

র্ 
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ংপ প্ হার স্পা বিএ অন্বাপিকা। মহাবাছ ! ভবে লেখ্লাবি উ 

'ককন। 

তক্ষণীল। কে আছিন্ খানে? 

একলজন বঙ্ষকের গুবেশ। 

রক্ষক । আজ্ঞা মহাবাজ। 

তক্ষখীল। (বক্ষকে প্রতি) নেথ্বাৰ উণকবণ শান্ব শিষে 

আয়। 

রক্ষক। ঘে আজ মহারাজ । 

(রক্ষকেৰ গ্রস্থান।) 

তক্ষণাল। তুমি কাকে পত্র লিখবে? 

অন্পাপিকা। তা মহাবাজ। পবে দেখ্ভে পাবেন। 

( বঙ্গ,কব পিএিবাৰ উপকরণ লইধ প্রণ্শ ও গ্রঞ্থান। 
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(পর লিখিঘা) এই আমার লেখ| হয়েছে, শ্রন্ুন। 

পত্র। 

রাজাধিরাজ মহাবাজ তক্ষশীল প্রৰল-প্রতাপেষ্ু। 

প্রাণেশ্বর ! ভূবিত। চাহকিনীর হ্ত(ঘ আপনার পথ চেয়ে আর্মি 

এখানে বয়েছি, আপনি যুদ্ধে হতে এখনও ফিবে আন্চেন ন| 

দেখে, আমাৰ দন বড়ই উদ্দিঃ হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীৰ উদ্বেগ দূর 

ককন। 

আপনাবি প্রেধাকাঙ্সিণী-__- 

এলবিলা। ৃ 

এই পত্রধানি যদি কোন বকম ক+বে পুকবাজের হাতে গিষে পড়ে) 

| হলে বেশ হয়। তাহলেতিনি নিশ্য মনে কব্বেন ঘে, রাজ- 

কুমাবী এলবিলা আপনাকেই আসন্তবিক ভাল বাসেন, ও এইলপ তাৰ 

একবার সংঙ্কাৰ হলে, তিনি স্বভাবতই এলবিলাৰ প্রতি উপেক্ষা 

প্রদশন কব্বেন, এবং খীইকপ উপেক্ষিত হলে, ধীলবিলাও পুক, 

বাজের প্রতি বীতরাগ হবেন ) তথন ম্টাবাজ! আপনি চেষ্টা কলে 

অনাঁধাসে তাৰ মন পেতে পাববেন। 

তক্ষশীল। ঠিক বলেছ, অদ্বালিকাঁ! তোমাৰ মতন বুদ্ধিমতী 

দ্ীৌলোক আমি আর কোথাও দেখিনি । রোন, আমি এক জন 

বক্ষককে দিয়ে এই পত্র খানি পাঠিয়ে দি, ও রে! কে আছিল 

এখানে? 
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একজন রক্ষাকের প্রবেশ । 

রক্ষক । মহাবাঁজ 1 

তক্ষশীল। মহাবাঁজ পুক কোথায় আছেন, জাশিস্? 

রক্ষক। মহারাজ! আনি নছি, তিনি তার শিখবে আছেন । 

তক্ষশীন। আচ্ছা_দ্েখ্, তুই তোৰ পোষাক্ টোসাক্ খুলেফেনে 

সামান্য বেশে এই পানি নিযে পুক্রাজের হন্তে দিয়ে আঘ। ভিনি 

ঘি বিশেষ কবে ছিজ্ঞানা কাবেন, তা হালে এই বকম বল্বি)_ 

“আমি বাণা উগবিলাব একভন এাজা, সম্প্রতি আমাৰ দেশ থেকে 

এমেছি। এখানকার কাউকে আমি চিনিনে, রাণীৰ সঙ্গে পথে 

াক্গীৎ হওয়াতে তিনি আমাকে বলছেন নে, বাজা তক্ষশীনল রণক্ষেত্র 

রয়েছেন, তাকে এই পরথাণি গোপনে দিযে এস | এই কথা বলে, 

তিনি রাজা তঙ্ষশীলেব শিবিবে চলে গেলেন। তাই আমি এখানে 

এসেছি” এর মধ্যে ঘেটা ডিজ্ঞাদা কৰবেন। ঠিক তারি উত্তর 

দিম) বেশি কথা বপিস্নে,বুঝিছিস? 

বঙ্দগক | আনি বুঝেছি মহাবাজ। 

( পত্র লইঘা রক্ষকেব গ্রন্থান |) 

অন্বালিকা। আচ্ছা! মহাবাদ! ঘুর পর সেকন্রসাব সঙ্গে 

কি আপনার দেখা হযেছিল? তিনি কি আমাদের কথ| কিছু 

ভিজ্ঞামা করেছিলেন? 

ম্সশীন। দেখা হয়েছিণ ই! কি ভিন খুদ্ধে জম লাত কারে, 
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গৌববে উত্ফুঙ্গ হয়ে, আমাকে এই কথা বলেন যে, "তুমি নাও, শীদ্ব 

বাজকুমাবী অস্বালিকাকে এই" শুভ সংবাদটী দিষে এস। আমি 

শবাশ ভাকে দর্শন ক'রে আমাব নন সার্থক কব্ব।” তিনি এখানে 

এলেন বালে, আর বিলম্ব নেই | ভগ্মি। তোমার প্রেমে আমি কিছুমাত্র 

বারা দেন না, কিন্তু আমিও যাঁতে বাজকুমাবী এলবিলাব প্রেম লাভ 

কনে পাবি, তাব জন্য তোমাকেও টেষ্টা কান্ডে হবে। 

অগ্থালিকা। মহাবাজ। পিজবী সেকন্দবসা যদি আমাদের সাম 

থাবেন, ভা হলে আব ভাবনা কি? অব্লাবমশী আব কত দিন 

আপনা জদয়-কপাট কদ্ধ কবে বাথ্তে পারে ? 

হগশীন | এই নে মেকন্দবলা এইখানেই আসছেন । 

গেকন্দরনা, একেট্রিঃন ও রক্ষকগণের প্রবেশ । 

নেকন্দবসা । একটা জনবৰ উঠেছে নে, পুকবাজ মবেছেন। 

“গ্টিশ ! তুমি শীদ্ঘ জেনে এন দেখি, এ বথা মত্য কিনা? যদি 

বোচ থাকেন, তা হলে তাকে এথানে নিষে এন। দেখ যেন উন্মন্ত 

৮ মৈস্যগণ বিছুতেই ভাব প্রাণ বিন না করে গবূপ বীবপুক্ষাকে 

আম কখনই হনন কবে ইচ্ছা ঝবি নে। 

এঘেছ্িয়ন। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধাব্য । 

( এফেস্িঘন ও বক্গকগণের প্রস্থান ।) 

তঙ্গশীল। (স্বগত ) ভগবান কবেন, ঘেন এই জনববগী সত 
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হয়। এত লোক যখন বল্চে, তখন নিশ্চয়ই ভীব মৃত্যু হয়েছে । 

আ1।--এত দিনে বুঝি আঘার পথের কক অপস্থত হ'ল। 

সেকনদবসাঁ। মহাবাজ তর্ষশীল! একথা কি সত্য যে, কুনু 

পর্বতের রাণী উপবিলা আপনাৰ প্রতি অন্ধ হয়ে, সেই ছুর্মতি, দুঃসাহ- 

পিক পুকরাজকে তার ছদয় দান করেছেন? মহাবাজ! চিন্তা কব্বেন 

না, আপনার রাজ্য তো আপণাবই রইল। এতদ্বাতীত পুকব্াজেন 

রাজা ও রাণী ঈলবিলার রাজা আমি আপনাঁকে গ্রদান কল্পেম। 

আপনি এখন তিন রাজোর অবীশ্বর হ'লেন, এই তিন রাঙ্জোব 

উ্শ্বধ্য নিয়ে সেই সুন্দরীর চরণে সমর্পণ ককন, তা হলেই নিশ্চয় 

তিনি গ্রসন্ন হবেন। 

| তক্ষশীল। মহাব।জ! আপনি জামাকে থে অনুধহ কম্পেন। 

কি কবে দে, এখন আমার মানব কৃতস্হা আপনার শিকট গ্রকা* 

কৰি তা 

সেকনাবসা । এখন কুজ্রতা গ্রকাশ থাক, আপনি এখন শীন 

রাণী ইণবিলান নিকট গিষে, তাকে গ্রন্ধ কব্বাৰ চেষ্টা ককন। 

তক্ষশীন। মহাবাজ! এই আমি চল্লেম। 

( মহ। াহলাদিত হইথা। ভক্ষশীলেন প্রস্থান | ) 

গেকন্দব্যা | বাঁজকুমারি ! বাঁজা তঙ্গণানের যাতে গ্রেমণাণগ। 

চরিতার্থ হয, তজ্জন্য তীকে তো আমি পাহারা কল্পেম। কিন্তু আমাৰ 

জনা কি আন কিছুই করুব না) আমাধ জয়ের ফল কি অন্যকে 

প্রধান বরেই সমৃষ্ট থাকপ? সেনাহ হোক্, আমি আপনাকে বে 
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ছিলেন বে, জর লাভ কবেই আমি আপনার নিকট এসে উপস্থিত হব। 

দেখুন, আমি আমার কথা মত এসেছি; আপনিও আমাকে বলে 

পাঠিয়েছিলেন বে, এইবার সাক্সীৎ হলে, আপনি আপনার হৃদয় আমার 

প্রতি উন্মুক্ত করবেন, আপনি এখন আপনার কথা রাখুন । 

অন্বালিকা। বাজকুমার ! আমার হদয়-দ্বাব তো আপনার প্রতি 

মততই উন্মুক্ত রয়েছে, তবে,_-মামার এখন শুদ্ধ এই ভয় হচ্চে, পাছে 

আমার মন প্রাণ সকলই আপনার হাতে সমর্পণ করে, শেষে না 

আমায় অকুল পাথারে ভাসতে হয়। যে বস্ত বিনা আয়াসে ও সহজে 

লাভ হয়, তার প্রতি রাজকুমার | স্বভাবতই উপেক্ষা হয়ে থাকে। 

আপনাদেব নায় বীব-পৃকষেব হদ্য জযলালসাতেই পবিপূর্ণ, তাতে কি 

(প্রম কখন গ্বান পান? আব ধদিও কখন প্রেমেব উদ্রেক হম, তাও 

খোর হয, ক্ষণন্থারী। আমার হদ্যের উপব একবাব জয়লাভ কন্তে 

পাল্লেই আপনাব জন্বলালসা চবিতার্থ হবে ও তা হলেই আপনাব 

মনদ্কামনা পৃ হবে। তার পরেই আবার আপনি অন্যানা নূতন 

জয়ের অনুসরণে ধাবিত হবেন । এ অধানকে তথন আপনার মনেও 

থাক্বে না। রাজকুমার । আপনারা জয় কত্তেই পারেন, প্রেম 

(কি পদার্থ, তা আপনাবা চেনেন না। 

মেকন্দবলা। রাঁজকুনাবি! আপনি যাঁদ জান্তিন, আপনার 

জনা আমার হ্ঘর কিৰপ বাকুল হয়েছে, তা হলে ও কথা বলতেন 

না। সত্য বটে, পুর্ধে আমার হৃদয়ে যশংস্পৃহা তিন্ন আর কিছুই স্থান 

পেত না। পৃথিবীর সমস্ত রাজা ও রীজাঁকে অয় কর্ব, এই আমার 
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মনের একমাত্র চিন্তা ছিল। পাবস্য রাজো অনেক হ্রন্দরী রমণী 

আনার নঘন'গথে পতিহ হয়েছিল, কিন্ত তাদের ৰপ লাবণা, আমার 

মনকে বিচপিত কনে পারে নি। যুন্গৌধবে উন্মন্ত হযে তাদের 

প্রি ত একবার ভ্রক্ষেপর কবি শি। কিন্ত গে অবধি আপনার এ 

স্রকোমল নঘনবাণ আমার জদঘকে বিদ্ধ করেছে, সেই অবধি আমাৰ 

হদয়ে অন্য ভাবের পঞ্জাব হয়েছে। বিশ্বজয় কনেেই আমি ইতিপৃর্কে 

তেনে বাস্ত ছিলেম, কিন্ত এখন দেখ্ছি, “বিশ্ব যান গড়াগড়ি ও চাক চৰণে 

এখন 'আমি পৃথিবীর বেখানেই জঞ লাধন কন্তে যাই না কেন, আপ- 

নাক্ষে না দ্রেখতত পেলে আমাৰ শপ কিছুতেই তপতি লাভ কন্তে 

পারবে না। 

্বালিবা। বাজকুদাৰ! আপনি যেখানে যাবেন, জঘও বন্দীব 

ন্যায় আপনা অন্রগামা হবে, কিন্তু আপনি কি যনে করেন, প্রেমও 

সেইদপ আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাবে? বিস্তার রাজা, অপাঁৰ সুদ, 

দুস্তর মকুমি নকল, যখন আমাদিগকে পবশ্পর খিচ্ছিন্ন কৰ্বে, তখন 

কি এই অধাশী আপনাব স্মবণপগে আস্বে? যখন সসাগলা ধৰা 

আপনার বাহুবলে কম্পিত হ'ষে, আপনাব পদানত হবে, তখন কি 

ভাপনাব মনে পড়বে বে, একজন হতহাণিনী বনী, কোন দূবদেশে 

'আপনাব জন্য নিশিিন বিলাপ কচ্চে। 

ঘেকনূর। রাজকুমারি! আপনার নায় সুন্দরীকে এখানে 

ফেলে কি আদি ঘেতে পারি £ আপনি কি আমার মঙ্গে ঘেতে ইচ্ছা] 

কবেন না? 
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অন্বালিকা। রাজকুমার! আপনি তো জানেন বনণী চিরকাগই 

পবাধীন। আমার ভাষের বিনা সম্মতিতে আনি কিছুই কে পাবিনে। 

দক্লই ভার উপর নিভব কচ্চে। 

সেকন্দব। তিনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ কবেন, ভাহলে, আমি 

তা স্মন্ত ভারতবর্ষে অবীশ্বব কবে দিয়ে নাব। 

অন্থালিকা। রাঞকুমাব! আপনা আব কিছুই কভে হাবে না। 

বাজকুমারী এঁদবিলা যাতে আমাৰ ভাষেব প্রতি প্রসন্ন হন, এইটা 

আপনি কবে দিন। তাহলে ভাব সম্মতি গ্রহণ কন্তে আমার কোন 

কষ্ট হবে না| এলবিলাঁকে যেন পুক্রাজ লাভ কন্ডে না পাবেন। 

সেকনদর। আচ্ছা বাঙঝুমাণি! যাতে রাণা এনপিনা বাজা তক্ষ 

শীলের গ্রতি প্রসন্ন হন, তব্দন্য আনি সাধামত চেষ্টা কব্ব। ব্রাজা 

তঙ্গশীলেব উপৰ যখন আগার সমস্ত সুখ শান্তি নিউব কচ্চে, তখন 

তাবু যাঁতে নণন্থামনা পূর্ণ হম, তচ্জন্ত আঘি ঢে্। কন্তে ক্রটি করুব 

না। এণবিল। এখন কোথায় ? 

অন্থালিকা। মহাবাজ। তিশি পার্শেন ঘরে আছেন । 

সেকশ্ব | রাছকুমাবি। আমি তবে ভাব সঙ্গে একবার সাক্ষাত 

কবে দেখি। 

( মেকন্দবদা ও অঙ্গালিবাব প্রস্থান |) 

তাঘাঙ্ক দনাপ্ু। 4 



চতুর্থ অস্ক। 

তক্ষশীলের শিবির মধ্য স্থিত একটী ঘর। 

এলবিল1| (শ্বগত) এখন কেবল শক্রগণের জরধ্বনিই চতু- 

দ্দিকে শোনা ষাচ্চে। এই দুঃখের সময় আমি কি একদণ্ডও একাকী 

বিরলে বসে বিলাপ করতেও পাব না? আমি যেখানে যাই, তক্ষশীলের 

লোকজন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে । কিন্তু আমাকে ওবা আর কত 

(দিন এখানে ধবে রাখতে পাববে? হায়! পুকবাজ। তুমি নিষ্ুরের 

হ্যায় আমাকে এখাঁনে একাকী ফেলে চলে গেলে? যাও, কিন্ত আমি 

তোমাকে ছাড়ব না। শীঘ্র তোমার সহিত পৰলোকে গিয়ে সম্মিলিত 

হব। না-পুকরাজ তো নিঠুর নন্_আমিই নিছনুর। যুদ্ধে যাবার 

আগ্রে যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, সেই সময় তিনি 

আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে আমি তাকে আমার হাদয় সমর্পণ 

করেছি কিনা? কিন্ত আমি পাষাণ হদয়েব ন্যায় তাকে বলেম “থান 

যুদ্ধে যান, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।” পুকবাজ! আমি অমন 

কথ! আর বলব না) এখন বল্6, শ্রবণ করুন, মামার প্রাণ, হৃদয়, 

মন, নকলি আপনাকে নমর্পণ করেছি । দে সময়ে আমি তীকে বল্লেম 

না,_-এখন জার কাকে ব্ল্চি? আমার কথা কে শ্রন্বে? পু 

রাজ) আব একবাব্টা এসে আমাকে দেখা দিন! আর আ- 
রঙ 
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আঁপনীকে যুদ্ধে ষেতে বল্ব না। কৈ-_পুকরাজ তৈ? হায়! আমি 

কেন বৃথা অরণ্যে রেদিন কচ্চি? আমার কথা বামুতে বিলীন হয়ে 

যাচ্ছে। পুরুরাজ! তোমার কি ইচ্ছা বে, আমি যবনের অধীনতা 

শ্বীকার করব? তবে কেন ভুমি আমীকে উদ্ধার কত্ে আস্ড না? 

আমি গুন্চি আজ যবনরাজ আমাকে সাঞ্তনা কব্বাৰ জনা এখানে 

অস্বেন, আন্কন। যবনেব সাধা নেই ঘে আমাকে ভুলায। পুকরাজ! 

ফুমি এ বেশ জান্বে, আমি তোমার অনোগা নই। তুমি যেমন 

বাব-পুকধেব স্টায় প্রাণতাগ করেছ--জামিও তেমনি বীষপত্ীর ন্যাম 

£চানাৰই অণণামিনী হব। 

সেকন্শরলার প্রবেশ। 

্লবিলা। (সেকন্দরসাকে দেখিয়া) এখাবে আপনি কেন? 

পরের ক্রন্দন শুন্তে আপনার কি ভাল লাগে? বিবলে বসে জনগন 

কব্বাঁর আমাঁব ঘে একটু স্বাধীনতা আছে, সে স্বাদীনতাটুকু হতেও কি 

আপনি আমাকে বঞ্চিত কববেন? ক্রন্দনেও কি আমাব স্বাধীনতা 

নাই? 

সেকন্দর। রাঞকুমাবি। ক্রন্দন কক্ন আমি আপনাকে শিবাবণ 

কন্ধে চাইনে। আপনার ক্রন্দনেব নথে্ট কাঁবণ আছে। কিন্ত 

আপনি যে অস্রভ সংবাদ শুনেছেন, তা মিথ্যা হলেও হতে পারে। 

কারণ জনববের কথা কিছুই বলা যার না। পুকবাজের হ্যায় সাহসী 

বাবপূক্য মামি গার কোথাও দেখিনি । দিও আমি ভাব শু) 
১০ 
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তথাপি এ আপনার কাছে আমি মুক্তকণে স্বীকার কচ্চি। ভারতবর্ষে 

পদার্পণ ক্রবার পূর্বেই আমি তার নাম শুনেছিলেম। অন্যান্য রালা- 

দের অপেক্ষা তার যশ ও কীর্তি __ 

ঈলবিলা । পরের যশে পরের গুণে আপনার কি তবে ঈর্ষা হয়? 

আপনি সেই জন্যই কি এত দেশ অতিক্রম ক'রে তাকে নিধন কনে 

এসেছিলেন ? 

সেকন্দর। রাঙ্জকুমারি! তানয। তাকে বধ কব্বার আমার 

কিছুমান ইচ্ছ। ছিল না। আমি শুনেছিলেম, ঘে পুকরাজকে কেছই 

জর কন্তে পাবে নাঁ। তাই শুনেই আমার জয়ম্পৃহা উত্তেজিত হয়ে- 

ছিল। আগে আমি মনে কত্তেম বুকি আমার কীর্তি কলাপে বিশ্মিত 

হযে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু একমাম আমার উপবেই নিপতিত রযেছে। 

কিন্তু ঘথন শ্টন্লেম, পৃথিবীব লোক পুরুরাজেরও জয়ঘোষণী কচ্টে, 

তখন আমি বুক্লেষ, পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিদবন্দী আছে। 

আমি যত দেশে জয় কর্বার জন্ত গিষেছি, প্রায় কল দেশই বিনা 

যুদ্ধে আমার নামমাত্র শুনেই আমাৰ শরণাপর হয়েছে। কিন্তু ওকপ 

সহজ জয়লাভে আমার তৃপ্তি বোধ হ'ত না। যখন পুকরাজের নাম 

আমি শুন্লেম, তখন ভারতনুমিকে আমার গৌরব অজ্জনের উপ- 

যু ক্ষেত্র ব'লে মনে করলেম; পুরুরাজের যেপ পৌরুষ ও বিক্রমের 

কথা পূর্বে শুনেছিলেম, কার্ষ্য তার অধিক পরিচন্ন পেয়েছি । যখন 

টার সমন্ত সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আমাকে হন্দযুদ্ 

আহ্বান কলন। আনি তাতে সম্মত হয়েছিলেম। আমাদের হুজ নে 
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যদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময়ে আমার মৃঢ় সৈন্যগণ আমার আজ্ঞার বিপ- 

বীতে, পুরুরাক্রকে আহত কল্পে । সমস্ত সৈন্যের সহিত তিনি যদিও 

এখন পরাজিত হয়েছেন, কিন্ত এতে তাব গৌরবের কিছুমাত্র হাস 

হয়নি। 

এলবিল। | হাঁস কি, তার গৌরব বরং এতে আবও বুদ্ধি হয়েছে । 

কিন্ত আপনি কি তাকে এইক্প অন্তায় যুদ্ধে নিহত ক'রে কিছুমাত্র 

গৌরব অঞ্জন কন্তে পাল্লেন? আপনি জয়লাভ করেছেন, এই ব'লে' 

মনকে প্রবোধ দ্িন। কিন্তু আপনি এ বেশ জান্বেন যে, সেই 

কাপুকষ, পুরুষাধম তক্ষশীলও মনে মনে আপনার বিজয়ী নামে সন্দেহ 

কচ্চে। 

দেকন্দব। বাজকুমাবি! আপনি যেকপ মনোবেদনা; পেয়েছেন, 

তাতে আমার প্রতি আপনাব কোপ প্রকাশ কবাই স্বাভাবিক । 

এজন্য আপনাকে আগি দোষ দেব না| কিন্তু দেখুন, আমি অগ্রে 

গুরুরাজের সহিন্ত সন্ধি স্থাপন কব্বার জন্য দূত প্রেবণ করেছিলেম, 

কিন্ত তিনি আমার প্রস্তাব অগ্রান্হ ক'রে, আপনার বিপদ আপনিই 

আহ্বান কল্পেন। কিন্তু অবশ্য এ আপনার মান্তে হবে 

এলবিলা। আমাকে আপনি, কি মান্তে বলছেন? আচ্ছা 

ামি মানলেম বে আপনি পৃাবিজয়ী, আপনি অজেয়, আপনার কিছুই 

অসাধা নেই। মনে করুন আমি এ সকলি মান্লেম। কিন্তু এত 

দেশ জয় ক'রে, এত রাজ! বিনষ্ট ক'রে, এত মন্থযোর রক্তপাত করেও 

ঠক আপনার শোপিত-পিপাসার শান্তি হয নি? পুরুবাঁজ আপনার; 
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কি অনিষ্ঠ করেছিলেন? আপনি এখানে না এলে আমরা ছুজনে 

পরম সুখে জীবন ঘাঁপন কন্তে পারতেম। আমাদের হৃদয়ে হদয়ে 

যে স্থুকোমল গ্রন্থিটী ছিল, পেটা ছিন্ন কর্ৰার জন্যই কি আপনি এত্ত 

দেশ অতিক্রম কৰে এখানে এসেছিলেন ? অন্ত লোকে আপনাকে 

যাই মনে ককন্ধ, আমি আপনাকে পররাজ্যাপহারী নিটুব দস্যু বই 

আর কিছুই জ্ঞান কবিনে। 

নেকন্দর। রাজকুমারি! আমাব বেশ বোধ হচ্চে, আপনি 

ইচ্ছা কচ্চেন ঘে আমি আপনার কটুক্তি শ্রবণ ক'রে, ক্রোধে প্রধিত 

হয়ে আমি আপনার প্রতি কটুকাটব্য গ্রয়োপ কর্ব। কিন্তু না, তা 

মনে করবেন না| দেকন্দরূস। পৃথিবীকে নিগ্রহ কঝে পারেন, কিন্ধু 

তিনি অবলা রমণীর মনে কথনই কষ্ট দিতে ইচ্ছা কবেন না। আপনি 

হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, আপনাব দুঃখেব যথেষ্ট কারণও 

আছে। কিন্ত রাজকুমার! জকলই দৈবের অধীন। গভ বিবয়েব 

জন্য বৃথা কেন শোক কচ্চেন? আঘগি জানি, পুকবাজ আপনার 

প্রতি যেরূপ অনুরাগী আৰ একজন রাজকুমারও আপনার প্রতি 

তদপেক্ষা অধিক অনুবাগী আছেন, বাজা তঙ্গণল আপনার 

জন্য __ 

এল্বিলা। কি। নেই বিশ্বাসথাতক) কাপুরুষ, নবাধম 

মেকন্দব। আপনি ভার উপর কেন এত রুট হযেছেন? তিনি 

আপনার গতি অত্যন্ত অনুরাণী। তার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থথে 

দুজনে রাজভোগ করুন| এই যে রাজা তক্গণীল এইদিকেই আদ্চন। 
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তিনি আপনার মনোগত ভাব স্বয্বং আপনার নিকট ব্যক্ত করুন, 

আমি চল্লেম। 

(সেকন্দরণার প্রস্থান।) 

তক্ষশীলের প্রনেশ। 

ধলবিলা। এই যে ক্ষল্রিয়কুল-প্রদীপ, ভাবততুমির গৌরবন্য্য, 

মহাকীর মহারাজ তক্ষশীল !--আপনি এখানে কি মনে ক'রে ? আপনি 

যান, বিজয়ী যবনরাজের জয় ঘোষণা ককন গে, আপনার প্রতুর 

পদসেবা করুন গে, এখানে কেন বৃথা সময় নষ্ট কত্তে এসেছেন ? 

তক্ষশীল। আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না। আমার প্রতি অত 

নিদ্দয় হবেন ন1, আমাকে ঘা আপনি কন্তে বল্বেন, তাই আমি কচ্ি।' 

আমি আপনারই আল্ঞান্ুব্তী দাস। 

লবিলা। আমাকে সন্ধষ্টু কব্বার যদি আপনাৰু বু থাঁকে, 

তা হলে আমি বেরূপ ঘবনরাজ্বকে দ্বণা করি, আপনিও তেননি তাকে 

দ্ণা করুন| যৃব্নদৈন্যদের বিকদ্ধে এখনি যাত্রা করুন| যবন-শোণিতে 

ভারতুমি প্লাবিত করুন,_মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন,_জয় লান্র 

করুন,_-বণক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত বিসঞ্জন ককন। 

তক্ষণীল। রাজকুমারি! এত করে কি আপনার হদয়লাশ 

কন্তে সমর্থ হব? 

প্রলবিলা। আমি এই পর্য্যন্ত বল্তে পারি, তা হলে আমার নিকট 

আপনি দ্বণাম্পদ হবেন না । দেখুন, পুকরাঞ্জ নেই, তবু তার সৈল্ঘ- 
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গণের উংসাহ কমেনি; এমন কি আপনার সৈশ্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

কত্তে উত্স্থক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে 

উৎসাহ প্রধান করুন, - পুরুরাজের স্থলাভিবিস্ত হউন, দেশের মুখ 

উজ্জল করুন, _ক্ষল্রিয়কুলের নাম রাখুন ।-_কি!-চুপ কবে 

রয়েছেন যে? আপনার কাছে তখেকি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্য 

ব্যয় কল্পেম? যাঁন- তবে আপনি দাসত্ব করুন গে,-আপনার গ্রভুব 

পদসেবা করুন গে,এখাঁনে কেন আমাকে ত্যক্ত বন্তে এসেছেন? 

তক্ষশীন। আপনি জানেন,_-আপনি এখন আমার হাতে 

আছেন? 

উ্রলবিলা। আমি জানি, আপনি আমার শরীরকে বন্দি কবে, 

ছেন) কিন্তু আমার হৃদয়কে আপনি কখনই বন্দি কান্তে পাব্বেন না। 

আপনি হাঁজার আমীকে ভয় দেখান, আমি তাতে ভীত নই । আমাকে 

কেন ত্তাক্ত কঙ্ছেন? 

(এলবিলার প্রস্থান । ) 

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমাকে মার্জনা করুন, যাবেন না, 

যাবেন ন!। 

অন্বালিকার প্রবেশ 

অন্বালিকা। কেন মহাবাজ+ আপনি এ কুহকিনীর আশায় 

এখনও রয়েছেন? ওকে আপনার মশ থেকে একেবারে দূর করে 

দিন। ওর জন্তু আমাদের ভারি জাপাতন হ'তে হচ্ছে। 
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তক্ষশীল। না,আমি গুকে আমার মন থেকে কিছুতেই দূব 

কত্তে পার্ব না। দেখদেখি ভগ্লি! তোমার জন্তই তো আমার এই 

দশা হ'ল। তোমার পরামর্শ শুনেছিলেম বলেই তো শুর নিকট 

আমাকে ঘ্বণাম্পদ হ'তে হয়েছে; আর আমার সহা হযনা। আমি 

শব ঘ্বণিত হ'য়ে আর ক্ষণকাঁলও থাক্তে পাচ্চিনে। যাই,_আমি 

এ স্থন্দরীর পদতলে এখনি গিয়ে পড়ি। আমি তাকে বলিগে বে, 

আমি মেকন্দরসার বিকদ্ধে এখনি অস্ত্র ধীবণ কততে প্রস্তুত আছি,-- 

যুদ্ধে প্রাণ দিতেও প্রস্থ ত আছি। 

অন্বালিকা। (কষ্ট হইয়া) যান মহারাজ! এখনি আপনি যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে যান, আর আমি আাপনাকে নিবারণ কর্ব না, শীপ্র যান, পুরু- 

বাজ আপনার প্রতীক্ষা কচ্চেন। 

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি পুকুরাজের এখনও মৃত্যু হয়নি? 

হবেকি জনরব মিথা হ'ল। পুক্করাজ আবার যমপুরী থেকে ফিরে এলেন 

নাকি? তবে দেখছি, আমার সব আশা ফুরিয়ে গেল, হা অনৃষ্ট! 

অস্বালিকা। দেখুন গিয়ে মহারাজ! পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন। 

তিনি খানিক অচেতন অবস্থায় ছিলেন বলে, জনরব উঠেছিল, তার 

মু্রা হয়েছে! তিনি এখনি সৈন্য এসে বল পূর্বক রা্কুমারী এল- 

খিলাকে আপনার নিকট হ'তে নিয়ে থাবেন। যান মহারাজ । আর 

বিলম্ব করবেন না, পুরুরাজের সাহায্যে এখনি গমন করুন। পুরু- 

রাজের মত হিতৈষী বন্ধু তো আর আপনার দ্বিতীয় নেই, আমি চণ্লেম। 

( অস্বালিকার প্রস্থান ।) 



৮ পুরু-বিক্রম নাটক। 

তক্ষশীল। (শ্বগত ) আমার অবৃষ্ট বি মন্দ! আমি মনে করে, 

ছিলেম, পুররাজ মরেছেন, আমার পথের: কণ্টক অপশ্যত হয়েছে। 

কিন্ত বিধি আমার প্রতি নির্দয় হঃয়ে আবার তাকে জীবিত ক'রে 

তুলেছেন! যাই,_রণক্ষেত্বে গিয়ে একবার দেখি, এ কথা সহ 

কিনা। 

( তক্ষনীলের প্রস্থান । ) 

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত। 

(আজও 
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'গথম গভাহ | 

পুকরাঁজের শিবির । 

পুরু আাহত হইয়া পালস্কোপরি শয়ান তাহার 

কণ্িিপয় দৈন্য দণ্ডায়মান । 

দৈনাগণ ! মহারাজ দেখছ সংজ্ঞা লাভ করেছেন । 

পুক। মৈহ্তাগণ! আমি কি সেকন্দরনার বন্দি হয়েছি ? আমাকে 

কাথায় নিয়ে এসেছ ? 

একজন দেনা । মহাবাজ ! সকন্দরসাব সৈনাগণ আপনাকে 

।শ্দি কব্বাব জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্ত তাদের আমরা বল্লেষ 

'ঘ, আমবা একজন 'প্রানা জাবিত থাকতেও ঘবনকে মহাবাজের গাত্র 

"রশ কান্ত কখনই দোবো নাঁ। এই কথা বলে, আপনাব দেহকে 

বণ কন্তে কন্তে আমবা শক্রগণেব সঙ্গে সঙ্গম কানে লাগ,লেম। 

এখন মহারাজ! আপনি আপনারই শিখিবে রয়েছেন! শক্রগণ 

পলায়ন করেছে, কিন্তু আমাদের প্রাণ ধমপ্ত সৈগ্তই বিন হ'য়ে গেছে। 

শামবা এই কযেক জন মাত্র অবশিষ্ট আছি। 
ডিও 
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পুক। সৈন্ঘগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়ের ্যায়ই কার্য কবেছ। 

ঘরে বসে ব্যাধিতে মর ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম। রণস্থলে গ্রাণত্যাগ 

করাই ক্ষভ্রিয়ের একমাত্র ধর্ম ।__দেখ, তোমরা যুদ্ধের সময় কি রাজ, 

কুমারী ধলবিলাকে দেখতে পেয়েছিলে ? 

সৈম্তগণ। কৈ না মহারাজ ! 

পুরু। (স্বগণ্) তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তক্ষশীলেব 

সৈন্ঘগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়েই, শিবিরে এমে 

আমার সক্ষে মিলিত হবেন। তা কৈ?-তিনি কি তবে আমাকে 

প্রতারণা কল্পেন ?_-তবে কি তিনি রাজা তক্ষশীলেব প্রতিই যথাথ 

অনুরাগিণী 1_-তিনি কি তবে তক্ষশীলের সঙ্গে দেখা করবার জগই 

ছল ক'রে তার শিবিরে রইলেন ?-_না, এমন কখনই হতে পারে না। 

রাজকুমারী ধলবিলা্র কখনই একপ নীচ অন্তঃকরণ নয়। কিন্ত কিছুই 

বলা যায় না,_-রমণীর মন ! 

একজন পত্রবাহকের গ্রবেশ। 

পত্রবাহক | রাণী ইলবিলা' আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন,- 

( পুককে পত্র প্রদান । 

পুরু। (মহা আহ্লাদিত হইয়া পত্র গ্রহণ করত স্বগত) রা 

কুমারী ধলবিলা পত্র পাঠিয়েছেন, আ! বাঁচলেম। এতক্ষণে 0 

জ্রীবন এল। (মনের আগ্রহতা বশতঃ শিরোনামের প্রতি লক্ষ; 

করিষাই পত্র পাঠ। ) 
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পত্র। 

প্প্রাণেশ্বর ! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনাৰ পথ চেয়ে আমি 

এখানে রয়েছি, আপনি নক্ষত্র হতে এখনও ফিরে আসন না 

দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধিনীর উদ্বেগ 

দূব করুন। | 

'আপনারি প্রেমাকাজ্জক্ষণী-___ 

ইলবিলা |” 

প্রাণের 1৮ প্রাথেশ্বর ।” আ1-কি মধুর সম্বোধন! আমার 

শবীবের যন্ত্রণা এখন আর যেন ন্ত্রণাই বলে বোধ হচ্চে না। এখন 

ঘেন আমি আবার নূতন বলে ব্লী হলেম। আ।-প্রেমের কি 

আশ্চর্য্য মৃত সঞ্জীবনী শক্তি! (পুনরায় পত্র পাঠ।) “চাতকিনীর 

গ্তায় আপনার পথ চেয়ে এখানে রয়েছি,” এর অর্থ কি?-_তারই 

তো এখানে আদ্বার কথা ছিল, আমার সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে 

সান্মণৎ কর্বার তো কোন কথা ছিল না, তবে কেন তিনি আমার 

গ্রতীক্ষা কঙ্চেন, .বুৰ্তে পাচ্চিনে। তবে বোধ হত্ব কোন কারণ 

বশত তিনি এখাঁনে আসতে পারেন নি, কিন্তু সা হ'লেও তো কারণটা 

ভিনি পত্রে উল্লেখ কত্তেন। এব তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে। 

মাই হোক, তার অদর্শনে তার মুধাময়্ হস্তাক্ষরই এখন আমার 

| জাবন। এই রোগ-শব্যার তার পত্রই একমা। উধবি। আর একবার 

গাঁড় 1 পহ্রপন্ঠট শন) 
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শিরোনামা । 

“রাজাধিবাঁজ মহারাজ তক্ষশীল গ্রবল-প্রতীপেষু।” 

(বিস্িভভাবে একটু উঠিযা বিয়া ) এ কি 1--এতো আমাৰ গ 

না, এ যে রাঁজ। তক্ষশীলের পত্র _ বাঁজকুমারী ধলবিলা মেই কাগ 

কঘ নরাধমকে এইরূপ পত্র পিখবেন ?-একি কখন সন্তব ? 

“প্রাণেশ্বর 1”-পরাণেখব 1” - তক্ষশীল তার পপ্রাথেশ্বর 1” আনি কি 
স্বগ্র দেখছি, না আমার পড়তে জন হল? দেখি (পুনর্ধার পাঠ) ৭২. 

আমার তো ভ্রম হয নি, এে স্পষ্টাঙ্ষবে তীর নাম লেখা বমেছে, 

হা! অবশেষে কি এই হ'ল (হতাশ হওত শণণৰ পুনর্ধাব শুই, 

পড়ন) একটু পূর্বে কোথায় আমার মন গগন স্শ কচ্ছিল, এখন 

কি না তেমনি দারণ পতন! নিট্রন প্রেম! মানব-ছদয়কে নিনে 

তোরকি এইরূপ ক্রীড়া 1-মাৰ তোর কুহকে আমি ভ্ুল্ৰ না, 

আব নেব মায়ায় মুগ্ধ হব না। পুথিবীর ধন, পৃথিবীব যশ, পৃথিবার 

সুখ, পৃথিবী সম্পদ, পুথিবীব আব নকলি ঘেকপ,মাজ জান্লেন, 

পার্থিব প্রেম সেইকপ। (পত্রবাহকেব হন্তে পন্ধ গ্রণান কব) 

গ্রকাশো ) এই নেও,--রাজা তঙ্গণীলের পর ভুমি আমার কাছে কেন 

নিয়ে এসেছ? 

পন্তবাহক। আঁজ্ঞা,আমাকে মার্জনা করবেন। আমি বাণ 

এলবিলার একজন গ্রজা, সম্প্রতি আসি দেশ থেকে এসেছি, এখান 

কার কাঁহাকেও চিনিনে। রাণী বলেছিলেন যে, রাজা তক্ষশীল সমর 

ক্ষেতে আছেন, লোকের মুখে সন্ধান পেয়ে বণক্ষেত্র পর্যান্ত আ 
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চিনে আস্তে পেরেছিলেম, কিন্তু সেখানে কাহাকে দেখতে পেলেম 

না। তাৰ পর এই দৈনাগণকে দেখে মনে কলেম, বুঝি এই খানেই 

রাজা তক্ষশীল আছেন। তাই আমি --₹- 

পুরু। আমি মত কথা শুনতে চাইনে, আমার ৪ পত্র নধ, যাব 

পত্র তাকে দেও গে। 

( পরবাহকেব 'গঙ্থান।) 

পুক। (স্বগত) “প্রাণেখব” ভুধিভা চাতকিনা”-প্রেমা 

কাজ্িণী” (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবত5) 921--আব সহ্য হয গা । 

আমি ঘ| সন্দেহ কচ্ছিলেন, তাই কি ঘটল! আমি কেন সেই ভূজ- 

প্িনীকে এত দিন আমার জদম মধো পুষে বেখেছিলেন » হা। কেন 

আমি বেচে উঠলেন? বণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহিগত হলো 

না? আমার সৈম্তগণ বিনষ্ট হ'ল--জন্মভূমি স্বাবীনতা হারালেন, 

অমি বাজসিংহাগন হাতে পবিভ্রত হলেন, অবশেষে 'আঘার প্রেমেৰ 

প্রত্রবণও কি শুক্ষ হযে গেল!-কিন্ত কেন আমি স্ত্রাোপোকের মত 

বৃথা বিলাপ কচ্চি? জদর ! বীবপুকযোদ্ছিত দৈধা অব্লগন কর, 

সেই মায়াবিনী, কুহকিনী, ভুজঙ্গিনীকে জন্মেব মত বিশ্মৃত হও । 

(নেপথো-রণবাদ্ঠের শব্দ ও ঘবনসৈগগণের সিংহনান |) 

পুব্ণ সৈম্যগণ। স্কলে সতর্ক হও! থবন ঠৈগ্যগণ বুঝি আঁবাৰ 

আম্চে। 

পুক। তোমরা এই কয়জনে কি ভসংখা ঘবন সৈন্তেব সঙ্গে যুদ্ধ 

কত্তে পাববে? 
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দৈহ্যগণ। মহারাজ! আমরা একজনও বেঁচে থাকৃতে আপনাকে 

কখনই বন্দি ক'রে নিয়ে যেতে দেব না। এদ আমরা দকলে দুর্গের 

্যায় বেন ক'রে মহারাজ্কে রক্ষা করি । 

(নিফোবিত অসি হস্তে সৈন্তগণ পুরুরাজকে বেষ্টন করিয়া 

দণ্ডায়মান ।) 

এফেষ্টিয়ন ও যবনসৈন্যগণের গ্রবেশ | 

যবনসৈম্তগণ। জয় নেকন্দরগার জয় ! 

পুকুর সৈম্তগণ | জয় ভাঁবতেৰ জয়! জয় পুকরীজের জয় ! 

এফেটিয়ন। (ঘবন সৈন্তের প্রতি) সার্বধান। তোমরা ওদেও 

কিছু ঝল না, (পুকরাজের গ্রতি) মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দবস' 

আপনাকে তার সমীপে উপনীত কব্বাৰ জন্য আমাকে আদেশ করে 

ছেন। অতএব আপনি যুদ্ধ সজ্জা পবিত্যাগ কবে সহজে আহ 

সমর্পণ করুন। আপনার সৈশ্গণকে যুদ্ধ হ'তে নিবারণ করুন। বৃথ 

কেন মন্ুষ্য-রন্ত পাত করেন? 

পুরুর সৈন্ঘগণ | (পুবর গ্রতি) মহারাজ! ওরূপ নিঢুব আজ্ঞ 

দেবেন না। তা হলে আমাদের মনে অতান্ত কষ্ট হবে। আশীর্বাদ 

ককন যেন আমরা রণক্ষেত্রে প্রণ দিয়ে স্বর্গলোক লাভ কন্তে পারি। 

পুরু। (একেট্টিয়নের প্রতি) দেখুন দুতরাজ! আমি তে 

আহত হয়ে নিতান্ত দুর্বল হয়ে গড়েছি। আমার তে। আর যুদ্ধ কর. 

বার বিছুগাত্র শক্তি নাই । আমি যদি এখন সৈস্তগণকে ঘুদ্ধ হাতে 
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নিবারণ করি, তা হলে ওদের মনে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। দেখুন 

দৃতরার্জ! রপক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কবাই ক্ষত্রির়গণের একমাত্র ধর্ম । 

এফেষ্টিযন। (য্বন-সৈন্যগণের প্রতি ) তবে সৈন্যগণ! পুরুরীজকে 

বলপূর্বক বন্দি করে নিয়ে চল। 

পুরুর সৈশ্গণ। আমরা একজন থাকৃতে মহারাজকে বন্দি হতে 

দেব না। 

(উভয় সৈন্যের যুদ্ধ । একে একে পুরুবাঁজের সকল 

দৈনোর পতন।) 

এফেছ্টিয়ন। সৈন্যগণ! এখন পুকরাজকে শিবিরের বাহিরে 

নিয়ে চল। 

( সৈন্যগণ পালঙ্গ ধবিয়! পুকরাজকে রঙ্গতৃমির কিঞ্চিৎ পুরোভাগে 

'আনয়ন,__-এই সময পুকব মৃত সৈনাগণকে আববণ কবিয়া রঙ্গভূমি 

বিভাগ করত আর একটা পট নিক্ষেপ।) 

( দৃশ্য রণক্ষেজ |) 

তক্ষশীলের প্রবেশ । 

তক্ষণীল। পুকবাঁজ মরেছেন না কি? কৈদেখি? (নিকটে 

গিয়া স্বগত ) এষে এখনও বেঁচে আছে। তবেই দেখছি জনরবের 

কথাটা মিথ্যা হল। (প্রকাশ্যে এফেট্টিঘ্ননের গ্রতি) আপনি একে 

বন্দি করে নিয়ে যাঁচ্চেন নাকি? (পুকর প্রতি) ভায়া? তোমাকে 

এত করে ব'লে ছিলেম যে সেকন্দবদাব সঙ্গে যুদ্ধ কন নেও না, ত।| 
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তো তুমি শুনলে না। এখন তার ফল ভোগ কর। তখন মে এত 

আক্ষালন করেছিলে, এখন দে সব কোথায় গেল? 

পুরু। (শ্বগত ) আর সহ্য হয় না। রাগে সর্ধার্গ জলে যাচ্ছে, 

গায়ে যেন এখন একটু বল পেলেম, নরাধমকে সমুচিত শান্তি না দিয়ে 

থাকৃতে পাচ্চিনে। 

( হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অদি নিকষোঁষিত করিয়া 

তক্ষশীলের প্রতি আক্রমণ |) 

(অপি দ্বাবা আঘাত করিয়া) এই নে,এই তোৰ গাপেব উচিত 

প্রায়শ্চিন্ত; কিন্তু আমার অদ্দি আজ কাপুকষেব রক্তে কলদ্কিত হল। 

তক্ষশীল। উ:;। গেলেম। 

( তক্ষশীল আহত হইয়া পতন) 

যবননৈনাগণ। ওকি3? ওকিও? ধর ধর ধর! 

(সকলে পুকরাঁজকে ধব্ঘা নিবন্ত্র করণ ও 

বল পূর্বক তাহাকে ধারণ। 

ঠক্ষদীন। (ব্বশত) আমি তো মলেম, কিন্তু রাণী ইলবিলাৰ 

(গ্রম ওকে সুখে কখনই উপভোগ কন্তে দেব না, ওকে এব উচিত 

প্রতিশোধ দেব ( গ্রকাশো) মামাকে যেনন তুই অন্বাথাতে মাব্লি, 

তুইও তেমনি জদঘ জালার দ্ধ হয়ে আঙাবন মৃদ্না'বন্ত্রণা ভোগ কৰ্ৰি। 

' তুই কি মনে করেচিন--উলধিলা,তোর প্রতি অনুরাগিণী 1--ও! 

গেলেম 

( তক্ষশীলের মৃতু) 
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, গুঁক* (স্বগত কাপিতে কীপিতে ) আর কোন সন্দেহ নাই, তবে 
নিশ্যয় পত্রে যা ছিল তাই ঠিক, হা! আর আমি দাড়াতে পাচ্ছিনে, 

শবাব অবসন্ন হয়ে এল। 

( পুনর্ধাব মুচ্ছ? হইয়া পতন । ) 

এফেষ্টিয়ন। পুকরাজ আবাব মুচ্ছ? গেছেন, এস আমবা- এঁকে 

নিচে ঘাই। রাজা তক্ষশীলের মৃত দেহও শিবিবে নিয়ে চল। 

( সৈন্যাগণ পুককে ও তক্ষশীলেব দেহকে লইয়া প্রস্থান ।) 

দ্বিতীয় গর্ভীঙ্ক। 

তক্ষণীলেব শিবিব । 

দেকন্দরমা ও অশ্বালিকার প্রবেশ । 

সেকন্দরসা। কি রাজকুমারি! পরাজিত পুরুরাজকে আপনি 

এখনও ভয় কচ্চেন? আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার সৈগ্যগণ 

তাকে বন্দি করে নিয়ে আসবার জন্য অনেক ক্ষণ গেছে। 

অন্বালিকা। রাজকুমার ! পুকরাজ পরাজিত হয়েছেন বলেই, 

১২ 
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আমার এত ভয় হচ্চে। শত্রু পরাজিত হলেই আপনি তাঁকে বন্ধ 

জ্ঞান করেন ও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। 

সেকন্দর। না_পুকবাজ আমার নিকট হতে এখন আর কোন 

অন্গ্রহ প্রত্যাশা কত্তে পারেন না। আমি ভার সঙ্গে প্রথমে সন্ধি 

কব্বাৰ জন্য চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু তার এত দূর স্পর্ধী যে, আমাৰ 

বন্ধু অগ্রাহ্য ক'বে, ভিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কল্পেন! আনি 

এখন পৃথিবীর যাবতীয লোককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দেখাতে চাই থে 

যে সেকন্দরসার বিকদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক্র, তাৰ অবশেষে কি 

ছুর্দশী! উপস্থিত হয়। আব বিশেষতঃ যথন রাজকুমাৰি! আপনি 

পুক্রাজের প্রতি প্রসন্ন নন 

অন্ধালিকা। রাজকুগাব! মামি পুকরাজের উপব কুদ্ধ নই) 

তাঁব ছর্দশ। দেখে ব্বং আমাব দুঃখ হচ্চে। ভিনি আমাদের দেশের 

একজন বলবান রাজী চিলেন। আমি কেবল এই আশঙ্কা কচি 

ঘে, পুকবাজ বেঁচে থাকৃতে আমার ভাই কখনই সুখী হতে পাঁব্বেন 

না ও আমিও সুখী হ'তে পাব্ৰ না। পুকবাঁজ বেচে থাকতে এনবিল! 

কথনই আমার ভাইকে তাব হদয প্রদান কর্বেনা। তিনি 

এলবিলার গ্রেমে বঞ্চিত হলে আমাকে বলবেন থে আমার জন্যই 

তার এবপ ছুর্ঘশা উপন্থিত হয়েছে । আমার প্রতি তার তখন 

একেবাঁবে জাতক্রোধ হয়ে উঠবে! রাজকুমার! আপনি তো 

গাঙ্গেঘ দেশ সকল জঘ কর্বার জন্য শীদ্বই যাত্রা কব্বেন। আপনি 

যখন এখান থেকে চলে যাবেন, তধন আমাকে কে রক্ষা কব্ণে? 
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আর আপনি এখান থেকে চলে গেলে, আমি কিকপেই বা জীবন 

ধাবণ করব, জদয়জালাষ তা হ'লে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হ'তে 

হবে। ্ 

দেন্দব। বাজকুগাৰ! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনা 

হদঘ যখন আমি লাভ কবেছি, তখন আব "আমি কিছুই চাইনে। 

গঙ্গানদী-কুলবর্তী দেশগুলি জঘ কবেই আপনাৰ নিকট উপস্থিত 

হব। এত রাজ্য, এত দেশ বে জয কচ্চি, সে কেবল আপনা 

চবণে উপহাৰ দেবার জল্তাই তোঁ। 

অন্বাপিকাঁ। না বাজকুনাৰ । আমাৰ অমন বাজা এশ্বর্্যে প্রয়োজন 

নাই। আপনি আমাব নিকটে থাকুন, তা হলেই আমাঁব সকল 

সম্পদ নাভ হবে। বাজকুমাব! আপনার কি জরম্পৃহা এখনও তৃপ্ু 

হসনি? যথেষ্ট হ'থেছে, আব কেন? আব কাত দেশ জঘ কব্বেন ? 

আব কত দ্ধ কব্বেন? দেখুন, আপনাব সৈন্যগণ ক্লান্ত হয়ে 

প.চছে, আপনাৰ অদ্ধেক সৈগ্ত প্রা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আহা । 

তাদের মৃথ দেখলে আমাৰ দুখ হয। রাজকুমার ! আপনি তাদেৰ 

উপ একটু সদয় হন্। আব তাবা মুদ্ধ কন্তে পাবে না, আপনি 

পিপববেন, তাদের মুখে অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট গ্রকাশ পাচ্ে। 

শকন্দব। বাজকুমারি। দে জপ্ত আপনি চিন্তিত হবেন না। 

আমি তাদের মধ্যে গিয়ে দেখা দিলেই, তাদের মন পুনর্বাব নবোত- 

নাহ, নবোদ্যমে পুর্ণ হবে। তখন তাবা আপনারাই যুদ্ধে যাবাৰ 

গত নালাগিত হবে। সেনা হোক, আাপশি এনিশ্ম জানবেন বে, 
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যাতে তক্ষশীলের বাসন! পূর্ণ হয, তচ্ছন্য আমি যথা-সাধা চেষ্টা 

করব। পুকরাঁজ কখনই লবিলাকে লাঁত কত্তে পারবে না। 

অন্বাপিকা। এই বে,__বাণী এলবিলা এখানে আস্ছেন। 

এলবিলার প্রবেশ । 

মেকন্দর। (এলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! দৈব আপনার 

প্রতি স্বপ্রসন্ন হয়েছেন, পুকরান্্ বেচে উঠেছেন । 

উলবিলা। (আহ্লাদিত হইয়া) কি বলেন, পুকবাজ বেঁচে 

উঠেছেন.? সত্য বল্চেন,নাঁ আমাকে বঞ্চন। কচ্চেন? বণুন, 

আর একবার বলুন । (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? 

সেকন্দর । রাজকুমাবি আমি সত্য ব্ল্চি, ভিনি জীবিত 

আছেন । 

এলবিলা। যদিও আপনি আমার শত্রু, তথাপি আপনি যে শুভ 

সংবাদ দিলেন, এতে আপনাকে আমি মনেব সহিত আশীন্দাণ 

কল্লেম। (স্বগত) কিন্তু এখনও কিছু বলা যায় না, আবার হ্য তো 

গুনতে হবে তিনি রণস্থলে প্রাথ ভাগ করেছেন । যদি বেঁচে থাকেল," 

তা হণ নিশ্মম আমার উদ্ধাব কব্বাব জন্য তিনি এখানে আন্বেন, 

কিন্ত তিনি একাকী এই আহথথ্য সৈহ্তগণের মধ্য থেকে কি কবে 

আমাকে নিয়ে যাবেন? যাই হোক তিনি যখন জীবিত আছেন, 

তথন ্বাধীনা-ত্য্য কখনই একেবারে অন্তগামী হবেনা। আহা! 

ভার সেই তেজোময় মূর্তি আবার কৰে আমি দেখতে পাব? এখন 
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বদি তার কাছে যেতে পারি, তাহলে আমি থে কি পর্যান্ত সুী হই, 

হাঁ বল্তে পারিনে ) কিন্তু সে বৃথা আশা,-আমি এখন তক্ষশীলেব 

বন্দি 

দেকন্দব | রাঞ্জকুনারি! আপনা মুখ আবাব্ মান হ'ল কেন? 

আপনিকি আমার কথাষ বিশ্বাস যাচ্চেন না? দৈন্যগণকে আমি 

বিশেষ ক'রে আদেশ ক'রে দিয়েছি যে, কেহই যেন তার প্রাণ বিনষ্ট 

নাকবে। আপনি শীঘই তাকে এখানে দেখতে পাবেন। 

এলধিলা। তার শক্র হয়ে আপনি একপ আদেশ করেছেন? 

সকন্বসাব অন্তঃকবণ কি এতই দ্যালু? 

সেকন্দব। তিনি আমার সহিত বেষপ ব্যবহার করেছেন, অন্টযে 

লে ভাব অহঙ্কাবের সমুচিত শাস্তি দিত ও কিন্ত আমি তীকে কিছুই 

(নব না। বা তঙ্ষণীলের হাত্তে আমি ঠাকে সমর্পণ কৰ্ব, তিনি 

এনপ ইচ্ছা কব্বেন, তাই হবে। পুকবাঞ্জেব জীবন মৃড্রা সকপি 

[জা তক্ষণীলেৰ উপর নিউব কচ্চে। রাজা তক্ষশীলকে প্রসন্ন 

বে, পুকবাজের প্রাণ রক্ষা ককন। 

ইলবিণা। কি বলেন? বাজ তক্ষঘারেব উপর তাব জীবন 

[ঠা শিব কচ্চ? সেই কাপুকষ, বিশ্বাঘাতক, স্বদেশড্রোহী 

পাপমের হাস চিনি পীবন লাভ কব্বেন ? তার এমন জীবনে কাজ 

পই | বিকৃ পে জাবনে। ববং আমি ভার মৃতু সহশ্র বার সহ্য 

“ব্ণ,-তবু একপ নীচ, জঘপা সুল্যে তার জীবন ক্রয় কন্তে আমি 

বখনই সম্মত হব না। তাব সঙ্গে ইহ জীবনে যদি আর না দেখা 
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হয়,-তো পরলোকে গিয়ে মিলিত হব। আপনি কি তবে তাকে 

দগ্ধে মাব্বার জন্যই এতক্ষণ বাচিয়ে বেখেছেন ? লোকে যে মেক- 

নবসার দয়! ও মহন্বের কীর্তন করে, তবে কি, সে এইকপ দয়া? 

এইকপ মহ ?-ধিক 1 

দেকন্দর। রাজকুমাবি! আপনি যদি পুকরাজকে ভাল বাষেন, 

তাহলে ভাব মরণ ইচ্ছা করবেন না। আমি আপনাকে পূর্ব 

হতেই ঝলে রাখ লেম ঘে, এতে আমার কোঁন হাত নেই। বাছা 

তক্ষশীলের উপরেই সমস্ত নিরব কচ্চে। যদি পুকরাজের প্রাণ যায়, 

তা হলে, সেও আপনাব দোঁষেই যাবে। আমাকে তখন আব 

আপনি দোষী কন্তে পাব্বেন না। এই ঘে,--ওবা পুকবাজকে 

এখানে নিয়ে আম্চে দেখ্ছি। 

পুরুরাজকে লইয়া এফেছ্রিয়ন ও দৈন্যগণের প্রবেশ | 

সেকন্দব। ক্ষলিষবীব! তোমার অহঙ্গাবেৰ ফল এখন ভোগ 

কর। কেন ভুমি জম লাভেব আশাম বৃথা আদার সঙ্গে যুদ্ধ কন্ডে 

এসেছিলে বল দেখি? 

পুক। শৃগালেব শ্ায় অনক্ষিতভাবে আক্রমণ কবে থে জ্ঘ লা 

হয়, সেবপ জব লাভে কোন বাঁব-পৃকন কখনই উগ্নাদিত হন না। 

সেকনাব। কি পুচ! ভুমি এখনও নত হলেনা? তোমাৰ 

এব সমচিত শান্তি না দিযে দেখ্ছি, ভ'বি স্পন্ধী হযেছে । 
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কেমন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? তুমি বদি তার দৃষ্টান্তের অনুগামী 

হ'তে তা হ'লে তোমার পক্ষে মঙ্গল ছিল,-_দেখে নিও আমি মহারাজ 

তক্ষশালকে সমস্ত ভারতবর্ষের 'অধীশ্বর করে দিয়ে যাব 

পুক। কি ?-তক্গশীল 1 

সেকন্দব। হা, আমি তাবই কথা ব'লতি। 

পুক। আমি জানি দে তোমীর বিস্তর উপকার করেছে। সে 

খিখাসথাতক হয়ে, আমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'বে, তোমাৰ 

প্ম অবলম্বন করেছে; সে তার যশোমান পৌকৰ সকপি তোমার 

পিকট বিক্রয় করেছে; এমন কি দে আপনার ভগ্মীকে পর্যন্ত তোমাকে 

সমর্পণ কবেছে। একপ উপকাবী বন্ধুব প্রত্যপকার কর্বাব জন্য 

তৌমাব নে সর্বদাই চেষ্টা হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্ত 

গেকন্নরসাঁ | সে খ্ষয় আর কেন বুথা চিন্তা কর্চ? যাও দেখে 

এব, তোমার সেই পবমবন্ধুব মৃত দেহ এখন আমার শিবিবের 

নধো গড়াগড়ি যাচ্চে। 

সেকন্দব। (আশ্চর্য্য হইযা) কি! রাজা তক্ষণীলের মৃত্না 

হযেছে? 

অধ্ধালিকা। কি? আমাৰ ভাই ?--আমার মাথায় বজাঘাত 

পোলো নাকি ?-হাঁ! আমার কি হবে 

(ক্রন্দন) 

একেছ্টরিবন। হা মহারাজ! রাজা তক্ষণীলের সত্য ষতাই মৃত্য 
তন । আমরা মহারাজের আদেশমতে পুক্ররাজকে বন্দি কন্ডে 
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গিয়েছিলেম। পূর্বকার যুদ্ধে পুকরাজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হে 

গিয়ে, ঘে কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তারা তে। প্রথমে কোনমতেই 

ওঁকে বন্দি কন্তে আমাদের দেবে না, তারা খী কমেবজনে দুর্গের 

্যায় ওঁর চতুর্দিকে ঝেষ্টন ক'রে আমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ কন্তে 

লাগ্ল। মহারাজ! তাদের কি বীরত্ব! আমি এমন কখন দেখিনি। 

ব্ল্ব কি, তাদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাকতে, আমাদিগকে পুক- 

রাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেয়নি। 

সেকন্দর। ধন্য পুকরাজের দৈনাগণ । এমন দৈনা গেলে আমি 

সমস্ত পৃথিবী অনায়াদে জম কন্তে পাবি। তাব পর? 

এফে্টিয়ন। তার পরে মহাবাজ ! একে একে গ্েই সমস্ত দেনা, 

গুলিই নিহত হলে, ধ্রজবাহক পর্যান্ত নিহত হলে, তবে আমব। 

ওঁকে বন্দি কন্তে সমর্থ হলেম। তাব পরে গুঁকে আমর! নিয়ে আম্চি, 

এমন নময়ে রাজ! তক্ষশীল এসে কে একটা কি উপহাগ কল্পেন, 

তাতেই পুকরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ পালশঙ্ক থেকে উঠেই দৌড়ে গিষে 

তক্ষশীলকে আক্রমণ কল্পেন ও অদি আঘাতে তার প্রাণ বধ কল্পেন। 

অন্বালিকাঁ। (সেকন্দরপার প্রতি ) রাজকুমাৰ ! আমাৰ কপালে 

কি এই ছিল? শেষে কি আমাকেই ক্রনন কনে হ'ল? সমস্ত বদর 

কি অবশেষে আমারই মন্তকে পতিত হ'ল? আপনার আশ্রয়ে থেকে 

আমার ভায়ের শেষকালে কি এই গতি হ'ল? আমার ভাইকে বধ 

ক'রে এ পাষপ্ত আমার স্মুখে ও আপনার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্দধা 

করে) তা শুনেও আপনি সৃহা কল্পেন ? হা! 
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নকন্দব। বাজকুনাবি! আপনি আর দন কব্বেন না। যা 

গবিতবা, তা কেহই নিবারণ কত্তে পাবে নাঁ। আমি পুকবাছকে 

'দব জ্ঙ্গ সমুচি ত শাস্তি দিচ্চি। 

এলবিল! | রাজকুমারী অঙ্থালিকা তক্ষণীলেৰ জন্গ তো বিলাপ 

কন্তেই পারেন। উনিই তো পরামর্শ দিন্নে তঙ্ষবীলকে ভীক ও 

কাপুকষ করে তুলেছিলেন। কিন্তু উনি যে ভ্রীকে বিপদ হতে 

রক্ষা কব্বার জন্য এত চেষ্টা কল্পেন, কিন্তু অবশেষে কি তার প্রাণ 

বাঁ কন্তে সমর্থ হলেন? কাপুকষের মৃত্যু এই রূপেই হয়ে থাকে। 

গন্বাজ তো আগে শুকে কিছু বলেন নি, গুঁকে উপহাস করাতেই 

উনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঠাব প্রাণ বধ করেছেন) পূকরাজের এতে কিছুমাত 

দোষ নেই । 

পুক। (এলবিলাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ও 1 মায়াবিনীর কি 

চাতনী! এখন তক্ষশীল মরে গেছে,_-এখন আবার দেখাতে চেষ্টা 

ণচ্চে নে, ৪ হক্ষশীলকে ভাল বাসে না, আমাকেই ভাল বাসে । কি 

এ)ঠা (প্রকাশ সেকন্দবেব প্রতি) তঙ্ধশীলকে বধ কবে, আমি 

৭ সকলকে শিক্ষা দিনেম মে, ছর্মণ অবগ্ঠাতে 9 থেন শক্গণ আমানে 

হম কাবে। শোন মেকন্দবসা | যদিও এখন আমি নিবন্্) অসহাঘ, 

শথ[গি আমাকে উপেক্ষা কাব না। এখনও আমাৰ হঙ্গিতে শত শত 

গনি যোদ্ধা তোমার বিকদ্ধে উঠতে পারে। আমাকে বব কবাই 

তামার শ্রে়। তা হপে তুমি নিইশক্কচিনে ও নিক্িবাদে সমস্ত 

পৃথিবী জয় কত্তে সমর্থ হবে। তোনার নিকট আমার আর অন্ত 

১৩ 
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কোন প্রার্থনা নাই। কেব্ল এই মাত্র জান্বাঁর ইচ্ছা আছে থে, তুমি 

জয় ক'রে, জয়ের ব্যবহার জান কি না? 

সেকন্দর। কি-_পুরু! তোমার দর্প এখনও চূর্ণ হয়নি? এখনও 

তুমি নত হ'লে না? এখনও তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কত্তে সাহম 

কচ্চ? এখন্ মৃত্রাদণ্ড ভিন্ন ভুমি আমার কাছ থেকে আব কি 

প্রত্যাশা কত্তে পার? 

পুরু । তোমার কাছ থেকে আঁর আমি অন্য কিছুই পত্যাশ। 

করিনে। 

সেকন্দর। তোমাৰ এখন শেষ দশা উপস্থিত, এখন ভোঁমাৰ 

মনের ইচ্ছা ব্যক্ত কর,কিকণ মুত্যু তৌমার অভিপ্রেত ?এই 

অন্তিম কালে তোমার সহিত কিবূণ ব্যবহার কত্তে হবে বল? 

পুক। ক্ষত্রিয়েরা ঘেধপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেই বপ মৃহা ও রাজীব 

প্রতি রেক্ধপ বাবহার কৰে হয়, সেইকণ ব্যবহার। 

দেকনদব। (চিন্তা কবিয়া) আচ্ছা তোগাব প্রতি আমি রাজাথ 

ঠাঁয়ই রানহার কব । ( এছেষ্টঘনের প্রতি) দেখ, এফেছি়ন। 

ওর অপি শুঁকে প্রতার্পণ কর। 

এফেটিয়ন। ঘে আজ্ঞা মহাবাজ ! 

( অসি প্রত্যর্পণ ।) 

অন্বানিকা। ( দৌড়িনা আগিয়া ব্যাকুলভাবে) ও কি কচ্চেল 

মহারাজ! উব হাঁতে অপি দেবেন না» দেবেন না, এখনি আপন।ব 

প্রাণ বধ কঝুবন। 
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সেকন্দৰ। রাজকুনারি। আপনি অর্ধ হবেন না, শক্রর হস্তে 

খুসি দিতে সেকন্দরসাঁ ভন্প করেন না। অপি আমার ক্রীড়া সামশ্রী। 

পুক। রাজকুমাব্রি! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দম 

নই । আমি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনা কাহাঁকেও বধ করিলে। 

(বিশেষতঃ থে বাক্জি বিশ্বস্ত চিত্তে আমার হাতে অসি অর্পণ করে, যুদ্ধে 

আহত না হলে, বিশ্বানঘথাতকের নায়, কাপুকষের ন্যায়, আমি তার 

পতি কখনহ আক্রমণ করিনে। 

ইলবিলা। (স্বগত ) সেকন্দরদার কি অভিপ্রায় বুঝতে পাচ্চিনে। 

উনি আবার পৃকরাজকে ছন্দ ঘুদ্ধে আহ্বান কব্বেন নাকি? পুকরাজ 

একপ দুর্বল শরীরে কি কবে মন্ধ কব্বেন? শিশ্ন দেখছি, যে 

হত হবেন। যাহ'ক, বন্দী হাধে জগাদের হাতে মরা আগেক্ষী ধুকে 

মরাই ভাল। 

পূরু! সেকন্দর! আব কত বিপদ আছে? আমি মৃত্রাদণ্ 

পরতিক্ষণ প্রতাঙ্ষা কচ্চি। 

মেকন্দন। পুধবাহ্দ। তোমার প্রতি থে দণ্তান্ঞা দিচ্চি, শবণ 

+ব_হুনি নে স্বদেশের স্বাদীনত! রক্ষা জন্য প্রাণপণে চ। 

নবেছ,--শেষকাল পথান্ত ববাবর সগাণন্ধপে তোমাৰ তেজন্থিতা ও 

থাবহ প্রকাশ কবে এসেছতএত ভ%। গ্রননেও থে তুমি আমাৰ 

(একট নত হগনি, এভে আমি অতাস্ত চমংকত হয়েছি ও বাস্তবিক 

এনে সনে তোমার উপৰ অনু হাবছি। আমি স্বাকাণ ক, 

[দন উর আমি ও শন গাছ করেছিনেম। এল পাতি সা 
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নয়। তোমার রাদা তুমি কিরে লও, আমি তা চাইনে। লৌহ, 

ধুখল হ'তে তুমি এখন মুক্ত হ'লে,এখন রাজকুমারী এঁনবিলার 

সহিত প্রেমশশৃ্খলে বন্ধ হয়ে দুদ্নে স্থুথে রাজত্ব ভৌগ করু; এই 

একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান কল্পেম। (অশ্বাণিকার প্রতি ) 

রাজকুমারি। আমার এইবপ ব্যবহারে আপনি আশ্চর্যা হবেন না। 

সেকনরস।৷ এইকপেই প্রতিশোধ নিক থাকেন। আপনারও মহ২ 

বংশে জন্ম, আপনি পূর্বের কথা সমস্ত ভূলে গিয়ে, উদ্ারতাবে 

পুরুরাজ্ের সমস্ত দো মাঞ্জনা করুন । 

এঁলবিলা। (অগ্বালিকাঁর প্রীতি) বান্গকুমারি। আমি৪ আপনার 

নিকটে এখন মুক্তকঠে স্বীকাব কচ্চি শে, থে বীবপ্ূক্ষকে আপনি 

হাদয় দান করেছেন, তীর অন্তঃকবণ বাঁন্তবিক মহত ও উদাঁব বটে। 

পুক( (ষেকন্দবের প্রতি) মহাবাজ। আপনার গুণে আমি 

বশীভূত হলেম! আপনি ঘেমন শ্বীকার কেন, আপনি থে জধ লাভ 

করেছেন, ভ। বাস্তবিক জদ্প নঘ, আমিও তেমনি আপনার কাছে 

মুক্তক্ঠে স্বীকার কঙ্ছি বে, আপনার অথাধাবণ মহত ও উদারত। 

দেখে, আমি অতাঁব চমংকত হয়েছি । আজ হাতে আপনি আমীকে 

আপনার হিতৈষী বন্ধুগণের মধ্যে গণা কব্বেন। 

সেকন্দর। (অ্বপিকাব প্রতি) রাম্ককুমাবি! আপনার মুখ 

এখনও ঘে মান দেখছি? গুকবাঁজেব পতি আমি ফেকপ বাবহার 

কেম, তাকি আপনার মনঃপুত হযণি? 

অগ্থাপিকা। বাজকুমাব। আমি আব কি বল্ব, আদাবর তায়েও 
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প্রকাশ করেন, এ আপনারই উপধুক্ত। 

(অশ্বালিকার প্রস্থান । ) 

পেকন্দর। (পুক ও এলবিলাব প্রতি ) অনেক ধিনেব বিচ্ছেদের 

পব আপনারা একত্র আবার সম্মিলিত হয়েছেন। এক্ষণে দুজনে 

নির্জনে আলাপ করুন, আমরা চল্লেম। 

(সেকনারসা ও সকলের প্রস্থান। ) 

এলকিলা। (পুকব নিকট আসিয়া) পুঝরাজ! আজ আমার 

কি আনন্দ! এত দিনে আমার হদঘ পূর্ণ হণ্ল। যতদিন আপনাকে 

দেখুতে পাইনি, ততদিন সমস্ত জগত অন্ধকার দেথ্ছিলেম। আজ 

থে দিকেই চোক্ ফেরাচ্চি,-সকলি মধুময় বালে বোধ হচ্ছে) চন্দ্র মধু 

বর্ণ কচ্চে,দমীরণ মধু বহন কচ্চে,শক্রৰ মুখ থেকেও মধুব বাক্য 

শুনতে পাচ্চি। আমার চেষে এখন আর কেহই সখী নয়) কিন্তু 

গুকবাজ ! আপনাব মুখ মান দেখছি কেন? কি হয়েছে আমাকে 

বনুণ ? কি ভাব্চেন ঠ চুপ ক'রে রয়েছেন দে কেন পুক্ররাত। 

কেন ওবকম কবে বয়েছেন ? 

পুক। কুহকিনীর বাক্যে আব আমি মুগ্ধ হইনে। 

(প্রস্থান করিতে উদ্যত। ) 

এপবিলা। মেকি পুরুরাজ! কোথায় ঘান? 

( পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও পুপর ইন্স রবিতে উদ হ|) 
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পুক। (এনখিনার হস্ত ঠেলিয়া ফেলিরা) মায়াবিনি! আমাকে 

ম্পশ করিস্ নে। 

(পুকর বেগে প্রস্থান।) 

এনবিলা। “মাক্ষাবিন; আমাকে স্পর্শ করি নে!” এই নিদাঁকণ 

ণাক্য পুররাজাব মুখ থেকে কেন আমায় শুন্তে হ'ল! এর অর্থ কি? 

আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্জিনে, ও কথা আমাকে ভিনি কেন 

বেন? আমিক্ঠীব কাছে কি অপবাঁধ কবেছি 1 তিনি কি উন্মাণ 

হয়েছেন? না-তিনি তো বেশ জ্ঞানের সহিত সেকন্দবদার সঙ্গে 

কথা কচ্ছিলেন। তবে কি মত্যই আমি কোন অপরাধ কবেছি? 

আদি ঘে হর্দয় মন প্রাণ কপি ভীকে সমপ্ণ করেছি ;ধীর অদশনে 

আমি শ্ণমাত্রও জীবন ধারণ কন্তে পারিনে, ধার স্বখে আমার সুখ, 

যার ছুঃথে আমার দুঃথ,-আমি জেনে শুনে কি তার কোন অপরাপ 

করব ঠ একি কখন সম্ভব % নাআমি তার কোন অপরাধ করিনে। 

তবে আমি বে তাকে বলেছিলেম বে, তক্ষশীলের মৈশ্তগণকে উত্তেজি 

করে দিয়েই তীর সঙ্গে সাঙ্গাৎ কর্ব, দেই কথা রাখতে পারিনি 

বলেই কি তিনি আমার উপর রাগ করেছেন? উদাপিনীব হাত 

দিষে তাকে থে পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তবে কিতা তিনি 

পান্নি? আমি বে তক্ষণালেব বন্দি হয়েছিলেম, তা কি তিনি তবে 

গান্তে পারেন শি? হায়! প্রথমে যেমন আমার আনন হয়েছিল, 

এবন তেসনি খিধাধ উগগ্থিচ। বাই,সাব একলা চেষ্টা কৰে 
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(দখি। (ক্রন্দন) পুক্রাজের চবণ ধারে,একপার জিদ্ঞান। কৰ্ণ, 

তিনি কি অপরাধে আমাকে অপরাধিনী কবেছেন , মাই 1 

( এলবিলার প্রস্থান । ) 

জম্বালিকার প্রবেশ । 

অন্বালিকা। (স্বগত ) পুকবাজকে আদি থে ব্বিভলা পত্রথাশি 

গাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার কার্য দেখছি এব মনেই আরম হয়েছে । 

আমি আড়াল থেকে এলবিলা ও পুরুরাজেব সমস্ত কথা বারা শুনেছি । 

গ্করাজের মন ওর প্রতি দেখছি একেবাবে চটে গেছে । আমাৰ 

দ্বারাই এই বিষানল প্রজলিত হযেছে । আহা। ছুইটী প্রেমিকের 

হদয়ে হৃদয়ে থে প্রেম-গ্রন্থিটী ছিল, আমার কঠোর হস্তই তা ছিন্ন 

ববেছে। তাদের চিব জীবনেব সুখ শান্তি আমিই অপহরণ করেছি, 

আনার ন্যায পাপীয়দী পিশাচিনী জগতে আর কে আছে ? মে ভায়েব 

গন্য আমি এই সমস্ত পাপাচবণ কল্পেম, দে ভাইও নিদ্ঘয় হ'য়ে আমাৰ 

নিকট হতে চলে গেল । এখন আর কান জনা এই দুঃসহ গাঁপ- 

তাৰ বহন করি? আর মহা হর না, আমার হৃদয়ে নবক-জা?া 

দিবানিশি জল্ছে । 

মেকন্দবমার প্রবেশ । 

সেকন্দর। রাজকুমাবি! আমাকে বিদা দিন, আমার সমস্ত 

সৈশ্গগণ সজ্জিত হ'য়ে আমাব জনা প্রতীক্ষা কচ্চে। গঙ্গানদী-কুলবন্তী 

প্রদেশগুলি জয় কব্বাব জন্য শামা এখনি যাঁরা কান্ডে হবে। যু 



১০৪ পুরু-বিষ্রীম নাটক | 

থেকে ঘি ফিরে আস্তে পারি, তা হলে আবার হয় ভো দেখা হবে। 

'আপনি তত দিন এখানে সুখে রাজত্ব করুন, এই আমার মনেৰ 

একমাত্র বাদনা। 

অন্বালিকা! রাজকুমার! এই হ্ভাগিনীকে ফেলে আপনি 

কোথায় যাবেন? আমাব আর কেহই নেই, আমি রাজ্য চাইনে) 

শ্বর্ধয চাইনে, আমি আপনাকেই চাই। আপনি যেখানে যাঁবেন, 

আমিও সেইখানে যাঁব। পূর্বে ঘখন আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে 

বলেছিলেন, তখন আমি সম্মহ হইনি, কেন না, আমার ভায়ের বিনা 

মন্মতিতে আমি তখন কিছুই কন্তে পাত্তেম না। এখন বখন আমাৰ 

ভাই নেই, তখন আমার আর কেউই নেই। (ক্রন্দন) এখন আপ- 

নিই আমার ভাই, বন্ধ, স্বামী, সর্বস্থ। 

মেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার স্তায় কোমল পুষ্প কি পথের 

ক্লেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেশ সহ কত্তে পাব্বে? 

অন্বালিকাঁ। রাজকুমার । আপনার নঙ্গে আমি মকল কেশ, সকল 

শিপদ ম্য কৰে পাব্ব। 'অবণো যান, মকুঠমে ঘাঁন,সমাদে 

যান, _পর্কাতে নান, ম্দক্ষেরে নান, আপনার মঙ্গে মমি কোন স্থান 

"নভে ভন করানা। 

( নেপথো- একবার বা্ভোগ্ঘম ও মৈন্--কোলাহল।) 

সেকন্দব। রাজকুমারি ! এ শোন, সৈম্যগণ প্রস্তত হযেছে। 

'আসি আব বিলম্ব কত্তে পাবিনে; ঘোরতর সংগামেৰ মধ্যে আপনাকে 

কেমন কবে গিয়ে যাই । আপনি বৈর্যাবলম্বন ককন। 



পম অহী । ১০৫ 

আসঙ্থীলিকা। (সেকনাবসাব পদতলে পড়িনা করবোড়ে কাছিতে 

কাদিতে ) রাজকুমার ' এ অধীনীকে ত্যাগ কববেন না। এখন আপ- 

নিই আমার ত্গ্ন হদয়ের একমানর অব্লম্বন,-আপনিই এখন আমার 

আশা ভরসা সকপি। আমাকে ছেড়ে গেলে, আমি এক মুহূর্ত ও 

জীবন ধারণ কে পাব্ব না। 

সেকন্দর। ও কি রাজকুমারি। উঠুন, ক্রনান কববেন না। 

(স্বগত) আমি ঘে এমন পাষাণ-হদয়, গুব ক্রন্দন শুনে আমারও 

গরম বিগলিত হয়ে যাচ্চে। যাওয়া যাক,--আাব এখানে থাকা নয়, 

এখনও অনেক দ্রেশ জনন কত্তে বাকি আছে। 

একজন মেনাপতির প্রবেশ । 

সেনাপতি । মহারাজ! সৈম্তগণ কলি প্রীত, আপনাঁৰ জন্ত 

আমবা প্রতীক্ষা ক্চি, যারা শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাঁষ। 

(সেনাপতিব প্রস্থান ।) 

মেকনর। রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম। 

(দেকন্দরসার গ্রস্থান। ) 

অন্বালিকা। (দণ্ডায়মান হইয়া সত্ৃষ্চ-লোচনে একদৃষ্টি তাহার 

প'থব দিকে লক্ষা করিয়। ) সতা সতাই আমাকে ত্যাগ করে গেলেন ? 

আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? আর একবার এসে আমাকে দেখা 

দিন,-এই শেষ বিদাঘ, আর আমি আপনাকে ধবে বাথ্ব না। 

অধীনীব কথা রাখলেন না ?_চলে_গেলেন £ (মেকন্দবনা দৃষ্টির 
৯৪ 



১৬ পুরু-বিক্রম নাটক। 

বহিভূতি হইলে নিরাশ হইয়) হ1-_নিষ্ট্র ! নিঠুর !-_- 

নিটুব ___পুরুষজাতি 

( অবসন্ন হইয়া পতন। ) 

( কিযৎকাল পরে) হ1 দেকন্দরদা! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমি শেষ 

বিদায় নেবার জন্থ তোমাকে এত ডাক্লেম, তুমি কিনা একবার 

ফিরেও তাকালে না? 

(কিয়ৎকাণ স্তপ্তিতভাবে থাকিয়া পৰে করতলে কপোল 

বিশ্যন্ত করিয়ী গান ) 

রাগিণী জংল্া ঝিঝিট)--ভাল আঁড়াঠেকা। 

আঁগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন। 

প্রেম্ফাশি গলে দিয়ে বধিলে জীবন। 

ভাঁল ভাল ভাঁল হল, হছু-দিনে নব জানা গেল, 

দিলে ভাঁল গ্ররতিফল, রহিল স্মরণ ॥-----+” 

সেকন্দরসা! তোমার জন্য আমি দেশকে বলিদান দিলেম, বন্ধু 

বান্ধবকে পরিত্যাগ কল্েম, শেষে তুমি কি না আমাকে এখানে তাগ 

করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, মান গেল, সন্ত্রম গেল, 

এখন আমি শূন্য সিংহাসন নিয়ে কি করব? দেশবিদেশে আমার 

কলঙ্ক রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিয়গণের নিকট, আমার 

প্রজীগণের নিকট মুখ দেখাব ?_-হাঁ! প্রেমই রমণীর জীবন । আমাৰ 

যুখন প্রেম গেছে, তখন আমার নকলি গেছে। এখন আমি সকপই 



পঞ্চম অঙ্ক । ১০৭ 

শূনযময় দেখ্ছি। কেন বিধাতা আমাদিগকে এরপ স্থষ্টি কল্লেন? 

আমরা ভালবাসি, ভালবেসে প্রাণ যায়, তবু ভাল বান্তে ছাড়িনে | 

না, আর আমি এখন কিছুই চাইনে, এখন মন্ন্যাসিনী হয়ে দেশবিদেশ 

পর্যটন ক'রে কাল কাটাব। ভালবাসা জন্মের মত ভুলে যাব। 

রাঁগিণী পিন্ধু ভৈরবী,_তাল আড়াঠেকা | 

“যাবত জীবন রবে কারে ভাল বামিব না। 

ভালবেমে এই হল, ভালবাপার কি লাঞ্ুন। ॥ 

ভালবাঁপা ভূলে যাব, মনেরে বুঝাইব, 

পৃথিবীতে আর ফেন কেউ কাঁরে ভাঁল বাঁসে না ॥% 

আমি যেমন ছুইটী প্রেমিকের স্ুকোমল প্রেমবন্ধন ছিন্ন কচন্েে 

দিষেছি, বিধাতাও তেমনি আমার হৃদয়ের প্রেমকুস্থম শুষ্ক করে 

আমার পাপের উচিত প্রতিফল দিলেন। বিধাতঃ ! এতেও কি 

তুমি সন্ধষ্ট হও নি? এখনও কেন আমার হৃদয়কে নরকজালায় দগ্ধ 

কচ্চ? বলআমিকি করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব ?-- 

উঃ! আর সহ্য হয়না। যাই পুকরাজ যেখানেই থাকুন, তার 

কাছে গিষে সমস্ত কথ প্রকাশ কারে বলি, তা হলেও হৃদয়ের ভাৰ 

অনেকটা! ক্বমে যাবে । যাই, 

(অন্বাপিকার প্রপ্কান।) 



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

পুরুরাজের শিবির-পার্বস্থ আস্রবন। 

নি্থ মহ গগনমধো পূর্ণচন্্র বিরাজমান । 

পুরুর প্রবেশ । 

পক । (গা চিন্তা মগ ইন্না সঞ্চরণ কবিতে কবিতে) হাঁ! 

এমন পূর্ণিবাব চন্দ সমদিত-কিন্ত আমাৰ হৃদয়ে ঘেন তীর বিষ 

কিরণ বর্ষণ কঙ্চে। সুখ আমার হৃদয় থেকে জন্মের মত বিদাদ 

নিয়েছে; প্রক্কৃতির একপ ক্ষিদ্ধ ভাব আর আমার এখন ভাল লাগ্চে 

না। অমানিশাঁর ঘোর অন্ধকারে গগন আচ্ছন্ন হনে যাক, মেঘের 

গর্ভনে দিথিদিক্ কম্পমীন হোক্,_মুহমূ ভীষণ বজ্রপাত হোক, 

প্রদয় ঝড়ে সমস্ত ব্র্গাওড চূর্ণবিচর্ণ হ'যে যাক, তা হলে প্রতি 

সঙ্গে আমার মনের কিছু সামঞ্জস্ত হবে। এখন আমার মনে হটে 

যেন আমার দুঃখে সকলেই হাস্ছে_চন্দ্রমা হাসছেন, চন্দ্রের হালে 

সমস্ত প্রকৃতিই হাস্ছে। হায়! আমার এখন আর কিছুই ভাগ 

লাগ্চে না) রপক্ষেত্রে যদি আমার প্রাণ বহির্গত হ'ত, তা হালে 

আমার এত যন্তুণা ভোগ কত্বে হতনা । কিন্তু কি! এখনও 

আমি সেই মায়াবিনীকে বিশ্বৃত হ'তে পাল্লেম না? এক জন টপণ 

রণবীর জন্য ণীব পৃক্:বব হৃদয় অনীব হাবে ?-ধিক 17 



পঞ্চম অঙ্ক। ১০১ 

ও কে ও 1-_সেই মীয়াবিনীর মূর্তি ন71-হা? সেই তো! আমি 

ঘতই ভূল্তে চেষ্টা কচ্চি, ততই কি বিধাতা আমাকে ওকে তুলতে 

দেবেন না? এখানে আবার কি কত্তে আস্ছে ? 

এসবিলার প্রবেশ । 

ইলবিলা | (স্বগত ) পুকবাজ কোথা গেলেন? তাকে শিবিবে 

তে দে্তে পেলেম না; শুন্লেম, তিনি আম্বনে আছেন। তা 

কৈ ?-এখানেও তো দেখতে পাচ্চিনে। শশাঙ্ক ! তুমি সাঙ্গী ১ 

বল, তোমার হ্যায় আমার হদযে কি কোন কলঙ্কের চিহ্ন দেখতে 

পাচ্চ? তবে কেন পুক্বাজ আমার প্রতি এত নির্দয় হযেছেন ? 

কোথায় তিনি? তার সঙ্গে দেখা হলে একবাব আমি জিজ্ঞাসা 

বব্ব, তিনি কেন "মানাবিনী” “কুহকিনী” ঝলে আমাকে দ্বণা 

কচ্চেন?___ গাছের আড়ালে ও কে? পুকবাজ না? হা তিনিই 

(তা । আমি তো কোন দোষ করিনি,তবু ওকে দেখে আম আনার 

বুকটা কেন কেঁপে উঠলো ? 

( অগ্রসর হইন্বা পুকর নিকট গমন |) 

(এ্রকান্রো ) পুকরাজ 1 

পুক। মাম়্াবিনি! আবার এখানে ? 

এলবিলা। পুকরাজ !- 

পুক। ভূজন্গিনি। আমার দশ্ুথ হ'তে দূব হ। 

ইলবিণা । পুক্রাঁজ। বপুন, আমি কি অপরাধ বরেছি'? 
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আমাকে বিনা অপরাধে কেন দোষী কচ্চেন? (ক্রন্দন) বলুন, 

আমি কি অপরাধ করেছি? (চরণে পতন) 

পুরু। তক্ষশীলকে যে পত্র লেখা হরেছিল, তা কি আমি জান্তে 

পারিনে? 

এলবিলা। (চমকিত হইয়! দণ্ডায়মান ) কি!-_আগি-_তক্ষ- 

শীলকে পত্র !-_-ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার আদ্রাকে স্পথ 

করে বলছি, আমি তক্ষশীলকে কোন পত্র লিখিনে, বরং একজন 

উদাপিনীর হাত দিয়ে আপনার নিকটই একথানি পত্র পাঠিয়েছিলেম। 

আমি যে তক্ষশ্রীলের শিবিরে বন্দি হয়েছিলেম, সেই সংবাদটী তাতে 

ছিল। 

পুরু। মিথ্যাবাদিনীর, কলক্কিনীর কথা আমি শুনতে চাইনে। 

এঁলবিলা। কি মিথ্যাবাদিনী ?_-কলঙ্কিনী?_তবে আর না_- 

আর আমি কোন কথা কব নানা আমার বল্বার ছিল, তা আমি 

বলেছি। আমার কথায় যদি নাবিশ্বাদ হয়,-যদি কলঙ্কিনী বলে 

আমাকে মনে কত্রে থাকেন, তা হলে আর বিলম্ব কর্বেন না, আপ- 

নার অমি দিয়ে এখনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করুন। (ক্রন্দন) 

আপনার কাছে আমার এই শেষ ভিক্ষা । আর আমার যন্ত্রণা সহা 

হয় না) বিলম্ব করবেন না, পুরুরাজ! আমার দোষের সমুচিত 

প্রতিফল দিন। 

পৃক। (গম্ভীর স্বরে) স্্বীলোককে বধ্ধ ক'রে আমার আঁকে 

কলুষিত কে চাইনে। 
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এঁলবিলা। (করুণস্বরে ) আচ্ছা আপনি না পারেন, আমি স্বয়ং 

আমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্চি,-হৃদয়ে যদি কোন পাপ লুকাক্মিত থাকে, 

তা হলে আপনি স্পষ্ট পাঠ কন্তে পাব্বেন। ( ছরিকা নির্গত করিয়া) 

শশাঙ্ক! তুমিই সাক্ষী, বনদেবি! তুমিই সাক্ষী, অন্তর্ধামী পুরুষ! 

তৃমিই সাক্ষী। আমি নির্দোধী হয়ে প্রাণ ত্যাগ কচ্চি! আমি 

পুকবাঁজকে মার্জনা কল্পেম। জগদীশ্বরও যেন তাকে মার্জনা 

কবেন। 

(হৃদয়ে বসাইবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন ।) 

অন্বালিকাঁ। ( আনুলাগ়িত কেশে সন্ত্যাসিনী বেশে হঠাৎ পশ্চাৎ 

হইতে আপিয়া এলবিলাব হন্ত ধারণ করত) ক্ষান্ত হোন! ক্ষান্ত 

হোন! র 

এলবিল!। (ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ 

কধত চমকিন্না দণ্ডায়মান ও হস্ত হইতে ছুবিকা পতন) একি! 

বনদেবী নাকি ?-(কিয্নংকাঁল পরেই চিনিতে পারিয়া) রাজকুমারী 

অদ্বালিকা? আপনি এ সময় এসে আমাঁকে কেন ব্যাঘাৎ দিলেন ? 

অস্বালিকাঁ। (পুকুরাজের প্রতি) রাজকুমার! রাজকুমাবী 

এলবিলার কোন দোষ নেই, উনি নির্দোধী, নির্দোষীর প্রতি কেন 

মিথা। দোষারোপ কচ্চেন? বে বাস্তবিক দোষী, সে আপনার নিকট 

উপস্থিত, আমাকে বধ করুন। 

পুক। (আশ্চর্য্য হইয়1) সেকি রাজকুমারি! আপনি এপ 

এলাপ বাক্য বল্ছেন কেন? আপনাকে উম়মাদিণীর হায় দেখুদ্ছি 
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কেন? আপনার এ বেশ কেন? আপনি এখানে কি জন্ত এসে. 

ছেন? | 

অন্বালিকা। রাঙ্গকুমার। আদি উন্মা্দিনী নই, আমি দুশ্চাবি৭) 

আমি পাপীয়সী, আমি পিশাচিনী1 আপনি আমাকে বধ করুন। 

আমিই এক থানি পত্র স্বহস্তে লিখে, মিথ্যা করে রাণী এলবিলাব নাম 

্বাক্ষরিভ কবে, আমার ভাষেব শিবোনামা দিযে, আপনার নিকট 

পাঠিয়ে ছিলেম। এই দেখুন আমি দেই পত্রই এনেছি। 

( পুককে পত্র প্রবান |) 

পুক। (পর পাঠ কবিয়। আশ্চর্য হইঘা) কি! রাজকুমাবি! 

এলেখা তবে কি আপনার? (স্বগত) কি! তবে কি আমি 

প্রতারিত হযেছি? 

অন্থালিকা। রাজকুমাৰ। বাণী ধলবিলাঁব স্তাষ এক-নিষ্টা মতী 

আমি আর কোথাও দেখিনি । রাজা তক্ষশীল ওব মন আকর্ষণ কব 

বার জন্য বিস্তব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হানে 

পাবেন নি। অব্যশষে অন্য কোন উপাদ্ধ আমরা না দেখে, এইবপ 

জঘন্য উপাধ অব্লন্দন কনে বাধ্য হবেছিলেম। আপনাদের নিকট 

এখন সমস্ত প্রকাশ করে আমার মনের ভার অনেক লাঘব হল। 

এখন আমকে থে শান্তি দিতে হয দিন,_-আমি তাঁ অনায়াসেই সহ 

কব্ৰ। 

পুক। /ম্থগত) এর কথা কি সতা? সত্য বলে তো অনেকটা 

বৌধ হাচ্চ। কিন্ত এখন ৪ 
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উদ্দাপিনী গায়িকাঁর গ্রবেশ। 

পুরু। এ আবার কে? এরও ঘে উদাসিনীর বেশ দেখছি। 

উদ্াসিনী। (এঁলবিলার প্রতি) এই যে রাজকুমারী দেখৃছি 

কারাগার হতে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তবে এ পত্র পুকরাজকে দেবার 

বোধ করি আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি তার শিবিরে গিয়ে- 

ছিলেম, কিন্ত সেখানে তাকে দেখতে পেলেম না । শুন্লেম তিনি 

এইখানে আছেন। কিন্ত আমি তো তাকে চিনিনে। 

পুক | ( উদাপিনীর প্রতি) এই ঘে আমি এখানে আছি, কি পজ 

এন্ছ আমাকে দেও্র। 

উদ্বা্িনী। আপনি মহারাজ পক? আপনি যবনগণেব বিকদ্ধে 

ঘুদ্ধ কবেছিলেন ?- আশীর্বাদ কবি আপনি চিরজীবী হউন। এই 

প্র নিন, (এলবিলাব প্রতি ) বাজ্কুমারি। এখানকার কার্ধ্য আমার 

হয়ে গেল। (পুককে পর প্রদান) আমি চল্েম। শুন্চি যবনগণ 

গঙ্গাকুলবন্তী-দেশ সকল জম্ম কব্বাঁর জন্য বাত্রা কচ্চে। বাই,__আমি 

তাদেব আগে গিষে রাজা নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে আসি; রাজ- 

বুমাবি! আমি বিদাষ হলেম। 

(“জয় ভারতের জঘ”__গান কবিতে কবিতে উদ্দাপিনীব প্রস্থান |) 

পুক। (পত্র পাঠ ) 

পত্র । 

পুরুরাজ ! তঙ্গশীলের শিবিরে আদি বন্দি হনেছি। আপন!ব 
১30৫ 
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সাঙ্গ সাক্ষাৎ করবার আর কৌন উপাঁয় দেখছি নে। সেখনর সাকে 

জয় করে আমাকে শীঘ্ব এখান থেকে উদ্ধার করুন। চাতকিনীর স্তায 

আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম। 

এল্লবিলা ।-___ 

পুক। (পত্র পাঠ কবিয়া স্বগত ) এখন আমার সকল সংশয় দুব 

হয়ে গেল। আমি কি নির্কোধ, আমি কি নি !_আমি কি মূঢ়! 

আমি রাজকুমারী এলবিলাব নির্খল চরিত্রে সন্দেহ করেছিলাম ? 

(নিকটে আসিয়া ীলবিলার প্রতি) বাজকুমারি ! আপনার পৰি 

মুখেব দিকে আর চাইতে আমার ভর্ধা হয় না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত 

হযেছি,_আমি অতাস্ভ অপবাধী হন্েছি,_-আমাকে মার্জনা ককন। 

আগার ঘেকি মোহ হয়েছিল, তা আমি বলতে পাবিনে। আমি বে 

কত কটু বাকা আপনার 'গ্রতি প্রযোগ কবেছি, কত আপনা মনে 

ঢঃখ দিয়েছি, তা শ্মবণ কবে আমার জদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে 

বলুন, আপনি আমাকে মাঞজনা কলেন,মনেব সহিত মার্জনা 

কল্পেন, না হলে এই দ.ও আপনাব পদতলে আমি প্রাণ বিসজ্ছন 

কৰ্ব। 

এলবিপ্লা । রাজকুমার! আপনি দেৰপ প্রভাবিত হয়েছিলেন, 

তত সহজেই আমাব প্রতি আপনার সন্দেহ হ'তে পারে। আপনি 

আঁব সে ব্ঘিষ কিছু মনে কব্বেন না। আমি আপনাকে মনের 

সহিত মাজনা কলেম। 

পুর 1 আলএখন আমা অপেক্ষা সুধী আব কেহই নাই । 
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( অন্বালিকার প্রতি) আমিও আপনাকে মার্জনা কল্েম। আজ আপ- 

নারই প্রপাদে সংসারকে আর শ্বশানময় দেখতে হোলো নাঁ। 

লবিলা। (অগ্বালিকার প্রতি ) আজ হ'তে আমি আপনাকে 

আমাব তগ্রির ন্যায় জ্ঞান করেম। 

পুরু । অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, এখন আর এবনে কেন? 

চলুন, আমরা এখান থেকে সকলেই প্রস্থান করি। 

( সকলের প্রস্থান ।) 0 
যবনিক! পতন । 

সমাপ্ত । 







-০ ৮ ৯৫ ১ ্ 
- 2০8 ৮ 

রা 5১ ঞ্ 
এ ও ৬ 

ঃ 

৪ 4 

এ কা স্ 4 

5 ॥ 
চে 

এ ॥ , 
: 

। 

গ্মতী নাটক মূলা 

_ সরৌগ্রিনী নাটক 
নি 

্ 

ব্ন্ত-শীলা। ী 

ধান-ভঙ্গ | রী 

হিতিবিপরীত। (গ্রহন ) 

অলীক বানু। রী 

হঠাৎন্বাঁব টু 

অভিজ্ঞুন শকুন্তলা নাটক, 

উত্তর-চরিত নাটক রর 

রদ্রাবলী- নাটক (বস্স্ক ) 

মালতীমাধর ,. (8) 

২০১ নং কর্ণগযালীস্ ঈাট। 

' যে গাপুব্য। 

১1০ 

১1০ 

গনর্বমন্থু। (শীতিনাটা * মলা | ভাবত সঙ্গীতদ্মাজে গ্রাপুনা। 

শুঞকন|স 9টাপাধাষন পুশ্তকা, 

পে এসপি প 



০ ৮৮ 

(1৫5 'মাধব ব। 

মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত নাটক অবলম্বনে 

এ লোহারাম শিরোরত্র-প্রণীত। 
সাপটি জ০০০৭ 

০৯১ এস্পস্িস্টিনিপিশি পাটি ৯০ 

তীয় রী স্বরণ | 
সপািাটি শা 

কলিকীত1। 

বলরাম দেব হ্রীট ৬ নং ভবনস্থ 

স্থুতন সংস্কৃত য্তরে 

জীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্ার এবং কোম্পানি ছারা 
মুজিত ও প্রকাশিত । 

উাসপস্পরাআপাপিািও কা পস্পস 

পন ১২৯৩ সাল। 





বিজ্ঞাপন 

ও 

মুহা ভবক্তীতি গ্রটিত মান মান নট্কর উঃ 

ধ্যান ভাথ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক নিখিত হইল । 

কোন কোন স্থলেঘুণ গ্রান্থের বর্ণনারীতির ব্যতিক্রম করি 

হি, কোন কোন স্থলের কোন কোন ভাব পরিত্যক্ত 
হট হংয়াছে। সুতরাষ তুল অংস্কত গ্রন্থের অহিত খিলাহলে 

সনেক ভিন্ন ভাব লফ্িত হইবে । মস্ত মালতামাধৰ 

পাঠ করিলে যাদুশ প্রীতি লাভ হয়, ইহাতে তাছার 
প্রত্যাশা করা যাইছে পারে নাঃ তথাপি বঙ্গ-ভাধান্রাগী 

নহাশয়েরা অন্বগ্রহ করিয়া এই পুস্তক পক এক বার পাঠ 

ধপ্িলল, আমার সমুদয় গ্রবত্র মকল হয়। এই পুস্তকের 

রচন| ও মুদ্রাঙ্কণ বিষিয়ে কতিপয় আশ্মীয় ব্যক্তি বিশেন 
শহাষধতা করিয়!ছেন। 

কনদব । & 
চদ্াতিদ 5574 ইলাহা শশী 





কাব-রন্তান্ত | 

ভারতবষের দর্গিণ ভাথে গদুানগর শামে এক নগর 

ছিপ | কাশ্যপধহশীয কতিপয় বেদপারণ ত্রা্ষণ তথায় 

বান করিতেন । ভাহার। নিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় 

ব্যাপৃভ থাকাতে সর্ধত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিয়ত 

বাগষজ্ঞাদি এবং ত্রক্গচ্ধ্য গ্রভৃতি ত্রতের অগ্ষ্ঠান 
করিতেন । এ শ্রোত্রিয় ত্রাঙ্গণের। তত্তবিনিম্চয়ের নিমিত্ত 
নানা শাস্তের আলোচন। করিতেন, যজ্ঞ ও খাতাদি কর্শের 
নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিতেন, অপত্য উৎ্পাদনার্থ দার- 

পরিএহ করিতেন এবং তপশ্চর্ধ্যার নিমিত্ত পরমায়ুর 
যত করিতেন। এ বংশে ভউগোপল নামে এক শ্ুগ্র- 
সিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। নীলকণ নামে অতি পবিভ্রকীর্ডি 
তাহার এক পুক্র ছিলেন। তীহার গরমে জাতুকরণণর 
গভে মহাকবি ভবভুতি জন্ম গ্রহণ করেন। ভবভুতির 
অপর নাম শরীক | 

মহাকবি তবভূতির সছিত নটদিগের অক্ত্রিম 
সৌদ থাকাতে তিনি এই নানা গুগালক্পহ নাটক 



টি 2 

গ্রপ্থত করিয়া নটদিগকে লমর্গণ করেন । এ নাটকের 

বিষয়ে কবি লিখিয়াছেন -“ষে ব্যক্তিরা &ই মতরুত 

নাটকে অবজ্ঞা গ্রকাশ করেন, তাহারা কিছু বিশেষ 

জানেন, তাহাদিগের নিমিত্ত আমার এ গ্রয়াম নছে। 

তবে, কাঁসও নিরবধি, পৃথিনীও বিশাপা, যদি অংযাতর 

হামানধর্ণা। কোন বাক্কি জন্ম গাছণ করেন, বা কোন 

সনে থাকেন, ভাহারই পরিতোমার্থ এই নাটক রুচন। 

করিতেছি । আর বেদাধ্যয়নই হউক, বা ঘাহখ্য, উপ- 

নিঘৎ এবং যোগশাস্ত্বের জ্ঞানই হউক, নাটকে তাহার 

বর্ণনায় কোন প্রয়োজন বাকলোদ নাই * নাটকে যদি 

বাক্যের পরিপন্কতা ও ওদাধ্য থাকে এবং অর্থের গৌরব 

থাকে, তবেই নাটক রচমার পাত্তা ও চাতুধ্য |? 
মেই মহাকবি ভবনভূতি এই মালতীমাধব নাটকের 

গ্রণয়ন করেন। এ দেশে কালপ্রিয়নাথ নামে এক 

মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন | তদীয় যাত্রা মহৌতনব- 

গ্রসঙ্ষে নান! দিগস্ত-বাঁদী জনগণ নমবেত হইত। তথায় 
তাছাদিগের অনুমোদন ক্রমে এই নাটকের প্রথম 

অভিনয় হইয়াছিল । 



মালতীমাধব। 

উপর্রমণিকা । 

বিদর্ড দেশেক্* কুগ্ডিনপুর 1 নামে এক নর আছে। 

ভগাঁয় দেবরাত নাঁগে সুধীর সুচতুর এক রাজমন্ত্রী বাস 

করিতেন । কালক্রমে মন্ত্রীর পুভ্র জন্মিল। পুত্রের নাম 

মাধব রাখিলেন। মাধব অত্যন্ত রূপবান্ ও অসাধারণ 

বুদ্ধিমান ছিলেন। শিশুকালেই সমস্ত বিদ্যায় পারদশী 

হুইলেন। ক্রমে তাহার দার-পরিগ্রহ-যোগ্য বয়ন উপ- 

স্থিত হুইল । 

সা ++ ০ শয্পাস্সপ্রউিজ 

« বিদর্ভ দেশেক নাম বেবাব। বিদর বেবারের অস্তর্গত। বিদর 

উহা মধ্যে আছে বলিধা সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে । 

+ এক্ষণে যে স্থান কন্দাবার বলিধা প্রসিদ্ধ, তাহাই কুণ্ডিনপুর হইতে 
পারে। কারণ নামের বিলক্ষণ সৌপা্ৃহ আছে। 

১ 



২ মাল ঠীমাধব । 

মালব দেশে পন্মাবতী%* নামে এক নগর আঁছে। 
পাবা নগর তি মনোহর, সিন্ধু ও মধুমতী নামে 
ই নদীর সঙ্গমন্থলে পরিবেশিত | এ স্থানে বিশাল 
বিমল খারিরাশির আন্তরালে নানাবিধ শরম হর্োর 
গ্রতিবিষ্ব পতিত হইয়াছে | দেখিলে বোধ হয়, থেন 

আকাশ হইতে আধোযুখ করিয়া স্বর্মনুনীকেই পরিক্ষিপ্ত 
বরিয়। রাখিগাছে। এ খানে লবণ নাষে আর একটি 
নদী আছে। তাহার পুনিন দেশ শুম্সিপ্ধ নব তৃণে 
সুশোতিত। এ স্থানেই অননিবরে এক প্রক৪ 

ভীলগ্রগপ/ত আছে। তাঁহার জল এত বেগে গড়ে) যে 

গেল। কিবিৎ অন্তরে রহৎ দ্রোনী নামে এক শৈল 
আছে। তাঁহার পরিনর শাল ভান তমাল রম।ন- 

প্রভৃতি তরুমঞ্লীতে হারিনুর। যব মধ্য রষণীয় নিকুষ্তী- 

বন, দনীগৃহে সিংহ ব্যাস গ্রতুতি ভয়ানক জন্তরণণ 

বাম করে। ক্ষণে ক্ষণে ভগ্লুকের। বিকট স্বরে অস্ট 

চীৎকার করিয়া হীমবলা জীবদিগকে চকিত রি 

দেয়। হস্তিণণ শৈলজাত স্বগন্থি তরুণতা দলিত করে, 

তীয় আমোদে বন অতিমাত্র শুবাঘিত হয়। 
ক্থানে সবণবিন্্র নামে প্রসিদ্ধ ৮।৮রগুরু তগধান্ ম্থা- 

দেবের এক মন্দির আছে। 
সিটি 

ক পশ্াবতী গ্রসিশ্ব বা রা নগবেন পরার নাম । কিন্ত 

নদ দ্বব মেবপে বর্ণিত হইবাছ্ছে। হতাছেত গলাবতীকে উজ্জষিনী বন), 
যাইতে পাতে না। 



উপক্রম ক | 

পদ্দাবতীম্বরের ভুরিবন্তনামা এক অমাভা এ নগরীতে 
বান করিতেন । তাহার মালহঠী নামে সব্বাঙ্গ সুন্দরী 

এক কুমারী ভ্ুহিতাঁ ছিল। মালতী স্ত্রীরত্র, শ্বতরাং যৌবন-+ 
সীমায় পদাপণ না করিতেই অনেকের গ্রলোতনস্বর্ূপ 
হইয়! উঠিল । নন্দন মামে রাজার একজন নর্শামচিব 
ছিলেশ। এ কন্টার প্রতি তাহার সাতিশয় লোত 

জম্মিল। তখন তিনি নৃপতি দ্বারা ভুরি সমীপে 

মালহীকে প্রান করিতে লাগিলেন । 

বিদভমাজমুত্রী দেবরাঁত ও অমাত্য ভুঙ্রিবন্থ উভয়ে 

শৈশবকাতে আকত্র বিদ্াভ্যাস করিয়াছিলেন | এ 
সময়ে উহাদের এই প্রতিজ্ঞা হয় যদি আম।দিণের 
পরস্পরের পুভ্রকি কন্যা জন্মে, তবে অবশ্যই বৈবাহিক 
সম্বন্ধ করিতে হইবেক | এক্ষণে দেবরান নিচ তনয়ের 

পরিণয়োচিত বয়ঃজম দেখিয়। পুর্ব গ্রতিজ্ঞ। পরিপুরণার্থ 
তকশ।স্্ম অধায়ন ব্যগদেশে তাহাকে পান্মাৰভী নগরে 

প্রেরণ করিলেন । মকর নামে এক জন বালমিত্র ও কল 
হংস নামে একজন ভুত তাহার সঙ্গে ছিল। মাশতা ও 

মাধব স্ব স্ব পিতার গ্রাতিজ্ঞার বিষয় কিছুই লামিতেন না। 
পদ্মাবতী নগরে কামন্দকী নামে এক পরিব্রাজিবণ 

বান করিতেন। তিনি মন্ত্ি্য়ের গ্রতিজ্ঞার খিখয় 

জানিতেন। পরিক্রাজিকণ অত্যন্ত বুদ্ধিমহী ও তত্রহ্য 

জন সাধারণের মানা ছিলেন | অমাতা ভুরিবশু নিজ 

গ্রতিজ্ঞ। ভঙ্গের সম্ভাবন। দেখিয়া উাহাকেই গেপনে 
শমীহিত সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন। 



৪ মালতীমাধব | 

মাধব পদ্দাবতী আপিয়। কামন্দকীর আশ্রমে অভিমত 

বিদ্যার আলোচনায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

কামন্দকীও নযুচিত যবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন 

এবং যাহাতে ছুই সতীর্থ গ্রিয় নুহদের পূর্ব প্রতিজ্ঞ 

সফল হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত যু করিতে লাগিলেন । 



এন্থমূচন। | 

প্লেকদা কামন্দকী প্রিয় শিষা অবলোক্িতাকে 

কহিলেন, বহুমে অবলোকিতে[ আহ দেবরাততনয় 

পাধব ও ভূরিবশ্বদ্বহিত! মালতীর কি পরস্পর পাণিগ্রহ্ণ 

কার্য সম্পন্ন হইবে? আহা আমার বাম চক্ষু নৃত্য 

করিতেছে! চক্ষুই শুভগ্ুচক হইয়া মনের সংশয় দূর 

করিল। চক্ষু নামে বাম, কিন্তু কাঁজে নিতান্ত দক্ষিণ | 

আবলোকিত। কহিল, আপনার চিভচাঞ্চল্যের এই 
একটা আবার গুরুতর কারণ উপস্থিত কি আশ্চষ্য ! 

আপনি একে এই তপঃক্রেশে ক্রি, তাহাতে আবার 

অমাত্য ভূরিবন্ু এই আয়ানকর ব্যাপারে আপনাকেই 

নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি ব্যিয় বামনায় বিরত 

হইয়ীও এ ব্াঁসঙ্গের হাতি এেড়াইতে পাঁরিলেন না। 

তিনি কহিলেন, বৎমে! না না ও কথা বলিও নী, 

দেখ তিনি যে আমাকে কর্তবা বিষয়ে নিযুক্ত করেন? 

ইহা কেবল একমাত্র মহ ও বিশ্বাসের কাষ্য । অতএব 

যদি আমার প্রাণ অথবা তপন্যার দ্বারাও শহাদের 

অভিমত কাধ্য সিদ্ধি ছয়। লেই আমার প্রধান কর্ণা। 



সি ভি, তি 

া তালহা যাবার 1 

আবলোকিতা কহিল, ভগবতি ! যেমন বিদর্ভর ক্- 

মন্ত্রী এখানে মাধবকে প্রেরণ করিয়াস্থেন,। তেমশি অমাত 

ভরিবন্বগড ভাহাকে স্বয়ং মালতী সমর্পণ না করেন 

কেন ও চৌরবিধাহের নিমিভই বা আপনাকে যু 

করিতে কহেন কেন? ভিনি উত্তর করিলেন, জান শী, 

ওটা কেবল ছলনা মাত্র। রাজার নর্শানচিব নন্দন, 

রাজা দ্বার! মালতীকে টাহিভেছে ». বাচনিক নিমেধ 

করিলে পাছে রাজার কোপ হয়, এই নিমিত্ত এই শত 

পদ্ধা্ত আঅবলস্থিত হইয়াছে । অমাতা মাধবকে জানিয়া। 

শুনিয়।ও নিনাম্ম নিরপেঙ্ক হই) আছেন | মালতী 

মাধব পরিণত বযঙ্ক, মনের ভাব গোপন করিতে 

পারিবে না বলিয়া তীহাদের কাছে স্বাতিগ্রায় প্রকাশিত 

করেন নাই | অমাতোর উদ্দেশা এই, তাহাদিগের 

উভয়ের অনুরঃা গ্রবাদ মকলে জানুক, তাহা হইলে 

রাজা ও নন্দন সহজেই গ্রতাত্রিত হইবে। দেখ চতুর 

লোকেন্ন বাহিরে এমত রমীয় বাবহীর করে, যে 

পরে তর্ক করিরাও তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে 

পারে না। নকলকে কপটলালে আচ্ছন্ন করে এবং 

আপনি যেন কিছুই নছে এই রূপ দেখাইয়। কার্য সি্ধি 

করে অথচ বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় না। 

আবালাঁকিতা কহিল, ভগবতি ! আমি আপনার 

আদেশান্রনারে নানী বচন বিস্যান পূর্বক মাধবকে 

অমাতাভবনের আমর রাজপথে সঞ্চারিত করিয়া থাকি । 

পরিব্রাঙ্গিকাী বলিলেন, হী আমি মালতীর ধাত্রীকন্যা 



গ্রস্থশচন! । বি 

লবদ্দিকাঁর মুখে শুনিযাদ্ি, মাধব যখন আমাভাভবনের 
আগন্ন নগরারথাঁয় পুনঃ পুনঃ পধ।টম করিতেন, তখন 
মালতা বাতায়ন ইইতে ভদীয় মদনমোহন মুর্তি দেখিয়।ছেন 
ও তদবধি থা উৎ্কগ্ঠার গিন পিন পীণ হগতেছেন। 
টি কংপ, আমিও শুনিয়া মাশতী 
উতর এ [দশের মিশিত্ত মাধধববের প্রঠিকূপ চিত্রিত 
করিয়। লশপসিক| ছ্বার। বিহরদাসী শন্দরিকার হ্ন্তে 
ঠা বামনকী শুনিয়া ভাবিলেন, মাধবের অন্ন 
বণাহংমের আহিত বন্দারিকার প্রণয় আছে, এ 
যোগে উহ মাধবের হপ্তগভ হইবে, এই অভিগ্রায়ে 
বঙ্গিকা এই কাণ্ড করিয়াছে । অবলে।কিতা পুনরায় 
কছিল, ভগবতি 1 এদ্য যদনোদনৈ মদ মহছোত্মব, 
তখায় মালতী আমিবে। যদি পরস্পরের দর্শনে 
নাধবেরও অনরাগ সর্চ।র হয়, এই আশয়ে মাধবকে 
ভ্লাইযা কৌতুঁকাবিটউ করিয় তথাঁয় প1ঠাউয়াছি | 
হন শুনিয। কহিলেন, মাধু বসে! সানু, মনের 
এত কাজ করিয়াছ, বড়ই প্রীত হইলাম। নে 
কহিল, ভগবতি! যদি মাধবের বাশখিত্র মকরন্দের 
হত নন্দনের ভগিনী মপয়ন্তিকার গরিণয় ঘটে, তবে 
বোধ করি, মাধবের আরও গ্রির কার্য হয়। তিনি 
কহিলেন, বসে! দে কথা বলিতে হইবে না। 
ভধঘয়ে মদয়ন্তিকার প্রিয় জনী রদরক্ষিতাকে 
নিযুক্তই রাখি খয়াছি। এক্ষণে চন, মাধবের সংবাদ 
শিয়া একবার মালভীর কাছে যাই । মালভী ত অতি 



ট নালহীমা ধর । 

উদারগ্ররুঠি, অতএব কৌশল পূর্বক স্বয়ংই দ্রতী- 

কৃত্য করিতে হঃবেক| যেরূপেই হউক, শরঙ্চন্দ্রিকা 

যেমন কুমুদের গ্রমোদকরী, তেখনি মেই বিনোদিনী মাধ- 

বের আনন্দদ।য়িনী হউক, ঘুবক যুবতী চরিতার্থ হউক 

এবং বিধাতার পরম্পরের গুণ নির্মীণ কৌশল সফল ও 

মনোরম হউক | এই ত।বিতে ভাবিতে মাধবের অন্বেষণে 

চপিলেন | 

৯১ একপপাশািপক্দ শী 



গ্রস্থারস্ত। 

গ্রাথম অঙ্ক | 

মাধব মদনোদ্যানে গমন করিলে মকরন্দ বন্ধুবিরহে 
কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ভীহার আন্ববণ করিতে লাঁগি- 

লেন। ভাবিলেন, অবলোকিতাঁর মুখে শুনিলাম, বয়স 
যদনোদ্যানে শিয়াছেন,। অতএব মেই দিকেই যাঁঈ, 
এই স্থির করিয়। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মাধবকে 
গ্রত্যারত্ত দেখিলেন। তখন এ বয়স্য আনিতেছেন, 
এই বলিয়া তাহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করত ঠিন্ত! 
বরিতে লাখিলেন। একি! বয়শ্যের গমন আলান্ছে 

মন্তর, দুঁফি লক্ষাশূহ্য, শরীর অব্যবস্থিত এসং নিঃশ্বাস 
অভ্যারত দেখিতেভি। এ কি, এ যে মনোবিকারের 
লক্ষণ ! অথবা তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে; 

কারণ, ভুবনে কন্দর্পের আজ্ঞা অগ্রতিহত, যৌবনক।লও 
হুনিবার বিকাঁরের হেতু এবং ললনাগণের মেই সকল 
সুললিত মধুর ভাষেও ধৈর্যহানি হইরা থাকে । যনো- 
বিকারের এই লমুদায় কারণকলাপ থাকিতে আর 
অন্য সম্ভাবনা কর। বৃথা | মকরন্দ এই বূপে নানা 
তর্ক করিতে লাগিলেন । 

৮৮০ 



১ মালভীমাধব | 

মাধব মদনোধতসবে মালভীর দর্শন লাভ করিয়। নির- 

তিশয় উৎকিত ছিলেন | তাহার এই প্রথম বিকার, মন 

যে কেমন অস্বচ্ছন্দ, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিতে 
লাগিলেন, যখন সেই চক্্রমুশীকে মনে করি, ভখন 
লঙ্জা দরীভূত, বিনয় অপনীত, ধৈর্ধ্য উন্মথিত ও সদ- 
নদ্দিবেচনা অস্তুমিত হয়; মন কোন মতেই তাহা 

হইতে নিরুত্ত হয় না। কি আশ্চর্য! আমার যে 

হুদয় তাহার সন্িধীনে বিস্মিত ভাবাস্তর রহিত, 

আনন্দে জড়িত ও অম্ৃতসাগরে প্লাবিত ছিল, এক্ষণে 

তাহার অদর্শনে সেই হৃদয় যেন জ্বপন্ত অঙ্জারে পরি- 

চুষ্বিত হইতেছে । এই চিন্তা করিভেছেন ইত্যবণরে 

মকরম্দ। “বয়স্য এ দিকে, এ দিকে এই বলিয়া ডাকি- 

লেন। মাধব মন্নিহিত হইলে কহিলেন, নখে! সুর্যের 

কিরণ অতি প্রথর, ক্ষণকাঁল এই উদ্বানে বিশ্রাম 

করা যাউক। দেখ, এ কাঞ্চন রূক্ষের মুল বিকসিভ 

কুল্ুমে সুবামিত ও ক্ষিপ্ধ ছায়ায় সুশীতল । চল এ 
খানে গিয়! বদি | মাধ কহিলেন, ডোমার যথা অভি- 

রুচি। অনস্তর উভয়ে ভরুভলে শিয়া আন্তি দ্বর করিতে 

লাগিলেন । 

পরে মকরন্দ মাধবের মনোঁগত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাম্ব হইয়া 

কহিলেন, সখে! নগরাজ্নাদিগশের মদন মছোতমৰ 

দেখিয়। যদবধি তৃমি প্রত্যারত্ হইয়া, সেই অবধি 
তোমাকে যেন অশ্যবিধ বৌধ হইতেছে। তুমি কি 
রতিপতির শরগ্গেচরে পতিত হইয়াই? মাধব কিছুই 



প্রথম অঙ্গ । ১১ 

উত্তর দিলেন না, লঙ্জীবনত মুখে রহিলেন | মকরন্দ 

বুঝিয়া সম্মিত মুখে কহিলেন, যয়স্য ! বিনআ্রবদনে 

রছিলে কেন? দেখ কি ক্ষুদ্র কি বত কি নীচ 

কি মহৎ সকলের উপরই মনে।ভবের মমান গ্রনুত্ব। 
তদীয় ছুম্পরিহরণয় প্রভাবের বশম্বদ নছে এমন ব্যস্তি 

ত্রিভূবনে দ্রল্ভি। অন্যের কথা কি, বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা 
তদীয় বাণপাতপধ্ধে পতিত হইয়া বিপথে পদার্পণ 

করিয়াছিলেন» অভঞব লজ্জা কি, গোপন করিবার 

এায়োজন নাই, বল। 

মাধব কহিলেন সখে! তোমাকে কেনই বলিব 
না? ধপি, শুন। অদ্য অবলোকিতার কথায় বৌত্ুকা- 

বিষ্ট হইয়া মদনযাত্রা দর্শনে কামদেবের মন্দিরে গিয়া 
ছিলাম; তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও পৌরজনের 
প্রমোদ দেখিয়া নিতান্ত আান্তি বোধ হইল। তখন 

মন্দির সন্নিহিত বাল বকুল বৃক্ষের আলবাল সমীপে 

বগিলাম। দেখিপাম, বিকমিত মুকুপাবলীর মধুর 

পরিমলে লোলুপ হইয়া অলিকুল চত্ুর্দিক আকুলিত 

করিতেছে । দেপিলে বোধ হয়, যেন এ তরুই এ 

সথলের মনোহর আতভরণ স্বরূপ ॥। নিরন্তর যরৃচ্ছাক্রমে 

উহ্থার পুস্প সকল পড়িডেছিল ৮ আমি এ নকল 

কুশুমাবলী সঙ্কলিচ করিয়া রচনাচাতুরীসম্পন্ন এক মনো- 

হর মালা গাখিতে আরস্ত করিলাম । ইতাবসর়ে ভ্ন- 

মধ্য হইডে কুমারীজনোচিত উজ্জ্বল বেশভুমায় বিভুষিত 
কোন কুমারী পরিজনে পরিঝোষ্টত হইয়া কামদেবের 
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জগতের জয় পতাকার ন্যায় মেই খ।নে উপনীত 
হইলেন । দেখিলীম, উহার শরীর সকল রমণীয়ত।র 
আধার বা সযুনায় সৌন্দধ্যনারের নিকেতন । বোধ 
হয় যেন স্বয়ং মদন, সৃধাকর ধা চক্দ্রিকা প্রভৃতি 

রম য় উপাদানে দেই মনোহর মুর্তি নির্শাণ করিয়াছেন । 
গরে তিনি কুদ্মমগয়নকারিণী অপ্রচারিণী মখীগণের অভ্ার্থ- 
নানুণারে গেই বাল বকুল রক্ষের দিকে আমিলেন। তখন 

দেশিলাম, ভাছার শরীর আন, গণ্ডস্থল পাণ্ড বর্ণ, আর 
এরীপ অস্থামনক্চ, যে পরিজনেরা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা 

করিলেও অনাস্থা! পূর্বক কার্যে প্রত হইতেঠেন। 
এই:প ভাবভঙ্গী দেখিয়। স্পট গ্রতীতি হইল, যে কোন 
ভাগ্যবান্ পুরুষের উদ্দেশে যেন চিরমঞ্চিত মদনবেদনা 
তাহাকে জঙ্ভারিত করিতেছে । দর্শন মাত্র মেউ সুলো 
চনা অসুতপ্রপীপের ন্যায় আমার লোঁচন শ্শীতল ও 

গ্রাত করিয়াছিলেন। পরে চুক যেমন লৌহ আকর্মণ 
করে, মেই রূপ তিনি আমার মন হরণ করিলেন। 
আর কি বলিব, যখন কোন কারণ না দেখিয়। মন 

তাহাতে আসক্ত হইয়াছে, তখনই স্থির করিয়াছি, নিরন্তর 

সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে । আমার ইচ্ছায় কি হয়, 
শুভই হউক বাঁ অশুভই হউক, ভবিতবাতাই কলের 

মুলাধার। মকরন্দ কহিলেন, সখে! নিমিত্ত ব্যতিরেকে 

কখনই প্রণয়সধচার হইতে পারে না। দেখ, শুর্য্যোদয়ে 

যে পদ্গ বিকমিত হয় ও চন্োদয়ে ষে চক্মকান্ত মণি 

ভ্রবাভত হয়, ইহার বাহ্য কারণ আমর! কিছুই অন্ুতব 
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করিতে পারি মা বটে, কিন্তু আশুা।রক কোন হেতু 

আছেই আছে, মন্দেহ নাই | আন্তরিক হেতু অবলম্বন 

করিয়াই গ্রণয়সঞ্চার হয়, বাহ্য আম্বরের প্রয়োজন 

করে না। য| হউক, তার পর বল। 

মন্দিপুত্র কহিলেন, অনন্তর উাছার অখীগণেরা 

জ্রবিলান পূর্বক আমাকে দেখিল এবং যেন পরিচিতের 

হ্যায় “এই মেই তিনি এই বলিয়া আমার প্রতি 
শ্মিতমধুর কটাক্ষ বর্ষণ করিল। অনন্তর মেই আন্থু- 

গামিনী কামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বিভ্রম বিলামের 
সহিত করতাঁলিক। প্রনান করিয়া কহিল, ভর্তদাপিকে ! 

আমাদিগের কি পরম মৌভাগ্য ! দেখিয়াছ, এখানে 

কাহারও কেহ আছে, এরেই বলিয়া অন্ুলীর সর্ালনা 

দ্ররা আমাকে দেখাইয়। দিল । মকরন্দ শুনিয়া ভাবি- 

পেন কি দূপে পরিচয় হইল | যাহা! হউক, এ ভ গুরু- 
তর পুর্বরাগের লক্ষণ ভাল, সমস্ত রতান্ত শুনা 

যাউক; এই ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্থ ! 

তার পর, তার পর | মাধব উত্তর করিলেন যখন এ 

রূপে নয়নে নয়নে নঙ্গতি হইল, ইত্যবসরে সেই 

ঘলোচনার শরীরে বিবিধ অনির্ধবচণীয় সাত্তবিক বিকী- 
বের লক্ষণ লক্ষিত হইল ; তাহার বাক্পথাহীত বিচি- 

ত্রতা, ও শ্বললিত বিভ্রম বিলান প্রকাশ পাইতে লাগিল £ 

বোধ হইল যেন ।উনি অধীর হইয়া মনোভবের বশম্বদ 
হইয়াছেন | পরে তিনি কখন স্থির ও বিকমিত নয়নে, 
কখন বা সন্রভঙ্গ বিলৌকনে। কখন বা যুকুলিত লোচনেঃ 
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কখন বা! অপীর্জ গ্রনারিত দর্শনে আমাকে দেখিতে 

লানিলেন। কিন্তু যখন তীছার ও আমার চারি চু 

একত্র হয়, তখনই তিনি নয়ন কিঞ্চিৎ অঙ্কুচিত করেন । 

পরে দেখিলাম, তীহার নয়নযুগল আলস্ে যুকুলিত ও 

নিমেষ শূন্য হইয়া ঘেন আস্তরিফ কোন আনন্দে হাসি- 

তেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হ্থদয় 

পেকে ত অত্যন্ত অব্যবস্থিত ছিল, তাহাতে আবার 

স্ননয়নার কটাক্ষপাতে অপহৃত, গীত, বিদ্ধ ও উদ্মোহি 

হইল । 
এেইরূপে সেই মনোছারিণী কামিনীর অবশ্থা সস্তীব- 

নীয় প্রণয় রসে প্রবমান হইয়া আপন চাপল্য 

হগোপন নিমিত্ত গ্রারন্ধ বকুলমালার শেষভাগ যখা- 

কথন্কিৎ খাথিলাম ; অনন্তর কতকগুলি অস্ত্রপাণি 

বর্ষবরপ্রীয় পুরুষ আনিয়া উপনীত হইল। তাহাদিগেঃ 

মহিভ সেই চন্দ্রমুশী এক করিসীপৃষ্টে আরোছণ করিয়। 

নগরগারী মার্স অলঙ্গত করিয়। চলিলেন। যাইবা? 

সময়ে শীবাভক্গ পুর্ব আমাকে অস্বৃতসিক্ত ও বিষণি£ 

কটাক্ষে বিদ্ধ করিয়া গেলেন । 

তদবর্ধী আমার যে কেমন বিকার জন্মিয়াছে' 

তীহার ইয়ত্। করিতে ও বাকা দ্বার নযুদায় বাঃ 

করিতে পারি নাঃ আর জন্মাবধি যে কখন দীদুশ 

দুঃনহ যাতনা ভোগ করিয়াছি, তাঁহাও মনে হয় না 

বিবেকশক্তি নাই, মহামোহ প্রবল এবং চিত্ত জড়ীডুঃ 
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ও তাশিত হইতেছে দেখিতেছি, কিন্তু বুবিবার শক্তি 
নাই। অত্যন্ত বিষয় মনে পড়িভেছে, কিন্তু ভেমন 
ভাবোদয় হয় না বলির বিরস লাখে । ছিম সরোবরে 
অবগাহন করি বা স্ধাকরের কিরণ স্পর্শ করি, কিছুতেই 
সম্তাপ যাইবার নহে | চিত চঞ্চল ও চিন্তাকুল, বিষয়- 
বিশেষে ব্যাসক্ত হয় না। 

মক্রন্দ পূর্বাপর সমস্ত রভান্ত অবগত হইয়া ভ।বি- 
লেন, এ ত বড়ই আসক্তি দেখিতেছি। এখন 
শছুপাদেশ দারা বন্ধুকে কি নিষেধ করিব 2 অথবা 
যখন কুক্ুমাধুধের অস্্বল ও নববৌবন এই ছৃইই 
পিকারের বলবৎ কারণ রহিয়াছে, তখন আঁর তুমি 
খপদন বেদনায় অধীর হইও না, মনের বিকার দূর 
কর বলিয়া উপদেশ দিলে কি ফলোদয় হইবে ? দেখ 
কৃশ্গমাযুধ কি ছুরন্ত! যে বাক্তি এক বার দুস্তর 
অনজতরদ্দে নিপতিত হয়, মে আর সহসা উঠিতে 
গারে মী শডভ শত বার ছুরুভ্তর দুঃখ আবর্তে 
ঘুর্ণিত হইয়াও আপনাকে মুখী জ্ঞান করে ; মোহান্ধতী- 
বশভঃ সছ্ুপদেশ-তরি অবলম্বন করিতে পারে না। এই 
পে কখন নানা বিপজ্জালে জড়িত, কখন বা ছুর্মোক্ষ- 
ব্যাধি তিমি মকর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া চির দিনের মত 
অকর্মপ্য হইয়। পড়ে। যৌবন অতি বিষম কাল। এই 
সময়ে বিষয়বাঁলন1 বলবতা হয়, রাগাদি রিপু নকল নিয়ত 
বল থাকে, সৃতরাৎ অপরিণামদশ্শী যুবগণ প্রায়ই বিদে 
পদার্পণ করেন। যুব্ণ পরিণ।মবিরম ভোগন্ুখে মন্ত 
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থাকি! কিছুই দেখিতে পান না। বখন তাহাদের 

চি্করীর দুর্িবার মন্ততা স্ফরিত হয়, তখন কোথায় 

বা ধৈর্নাশগথল, কোথায় বা সদাচার-্তত্ত, কোথায় 
বা লঙ্জা-রজ্ছু, এবং বিনয়-অঙ্কুশই বাঁ কোথায় থাকে। 

কিছুতেই গ্রবলতর মনোবেগা নিবৃত্ত হইবার নছে। 

অনণব একণে নিষেধ দ্বারা কোন উপকার দর্শিবার 

মন্ভাবন। নাই । এই বিতর্ক করিয়। মকরন্দ জিজ্ঞামিলেন, 

কেমন সখে! ঠিনি কে ও কাহার কন্যা, জানিয়াছ। 

তিনি উত্তর করিলেন, আবণ কর? তাহার করেণু 

বারোছণ সময়েই সধীঘণ্ডল হইতে এক স্তর! সহচরী 

বিলম্ব করিয়। পুপ্ণগয়ন বাজে আমার সমীপে আইল, 

এবং দেই বকুলমালাচ্ছলে আমাকে কহিল, মহাভাগ !, 

সযুঠিত গুণে ৬ ম্মনঠী সংযোগ হেতু ইহ] অতি রমণয় 

হইগাঁছে। আমাদিণের স্থাগিদ্বহিতা অতিমাত্র কৌতুকা- 

বিউ আাছেন। ভীহার পক্ষে এ কুন্মমরোগঠ ব্যাপার 

অতি বিচিত্র । প্রার্থন। করি এই নামত্রী! স্বামি 

কনার কে লগ্ঘেত হইয়। মনোহর হউক, ইহার 

বিচিত্রতা চরিতার্থ হউক, এবং রচরিতারণ রচনা 

চাতুরী সকল ছউক।| পরে আন কুখারীর রত্ন 

জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিল, ওটী অমাত্য ভুরিবনুর বন্যা 
না 

০2 সপ শিট 

.___ ২ শ্পাশীশীবীশীটিটিিশীীাা 5 লি বউ রি 
ম্লান 

* সার ও বিনযাদি। ১ পুষ্প বচঃ। ও কনর্গ। 
1 পুপ্প ও জাল মন। | মাল। ও তৃমি। 

| মল। এ প্রথা । ৭. (সব ও বিধাত|ব। 
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নাম মাঁলভী। আমি তাছার ধাত্রীকন্যা, বিশেষ অন্থ গ্রহ- 

ভাজন, নাঁম লবন্জিকা | 

মকরনদ শুনিয়া বলিলেন, আহা মালা চাহিবাঁর 

কি বচনকৌশল ! যাহা হউক, অমাত্য ভুরিবশুর কন্যা, 

এ বু মানের কথ | কাঙ্গন্দকীও অব্বদ| মালতী মালতী 

করিয়া থাকেন | কিন্তু শুনিতেছি, রাজা নন্দনের 

পরিভোধার্থ মালভীকে চাহিতেছেন | কি হয়, কিছুই 
বলা যায় না! । মন্ত্রিপুল কছিলেন, নখে ! অপর বৃত্তান্ত 

আবণ কর। তিনি এই জূপে বকুলয!লা চাছিলে আমি 

নিজ ক হইতে উন্মোচন করিয়া দিলাম 1 মালতীর 

মুখপঙ্কজে দি নন্রিবিষট ছিল বলিয়া শেষভাগের রচন! 

 পুর্কের অনুরূপ হয় নাই ; তথাপি তিনি তাহাই ভাল ও 

অনামান্ত প্রমাদ বলিয়া! গ্রহণ করিলেন 5 অনন্তর মদন- 

যাত্র। ভাঙ্গিলে সে প্রচলিত জনতার অন্তরালে অন্তরিত 

হইলেন | পরে আমি তোমাদিগের অন্বেষণে আমিতেছি । 

মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য ! যখন মালতীরও অন্ুরাগ- 

চিজ বাত্ত হইয়াছে, ভখন এ প্রণয় দুউতরঃ সান্দেহ 

নাই। মালতীর গগুপাণ্ডুভা প্রভৃতি বে সমুদাঁয় চির" 

সঞ্চিত বিরছ-লক্ষণ, সেও বোধ হয়, তোমার নিমিতই 

হইরাছে। কিন্তু তোমাকে কোথায় দেখিয়াছে, বুঝিতে 

পারিলাম না। তাদুশী কুলবালার1 একের প্রতি 

তমুরাগিণী হইলে কখনই অনাত্র সতৃষ্ণ দৃ্টিপাত করে 
না| . “এখনে কাহারও কেছ আছে" সখীদিগের এই 

পরিহাস বাকা এবং ধাত্রীকপ্যার মাল। প্রার্থনার বচন- 
এ 



১৮ মলতীমাধৰ | 

বৈদদ্ধী এ উভয় দ্বারাই তোমার উদ্দেশে তীহার পূর্বরাগ, 

ই! বিলক্ষণ এ্রতীয়মীন হইতেছে । 

এই ব্ুপ কথোপকথন চলিতে লাগিল, এ দিকে 

মাঁধবের ভূতা কলহংম মন্দারিকার নিকট মাধবের এক 

চিত্রময় গ্রতিমূর্তি পাইয়া দেখাইবাঁর নিমিত্ত ইতস্ততঃ 

অন্ুমন্ধান করিয়। পরিশেষে তথায় উপনীত হইয়া প্রণাম 

পূর্বক চিত্রপট মমপ্পণ করিল । মাধব ও মকরম্দ তাহা 

দেখিতে লাগিলেন | মকরন্দ জিজ্ঞানিলেন, কলহংম! 

মাধবের ছবি কে লিখিয়াছে? দে উত্তর করিল, যে 

ইনার মন হরিয়াছে। পুনরায় জিজ্ঞামিলেন, তবে কি 

মালহী? নে বনিল. হা, শুনিলাম অমাত্য-ছুহিতাই 

উৎক শান্তির নিমিত্ত এই গ্রতিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন । 

তখন মাধব কহিলেন, খে! তোমার বিতর্কই ঠিক 

হইল। মকরন্দ বলিলেন, প্রিয়তম ! আর মন্দেহ নাই। 

আশ্বীমের পথ হইয়াছে £ কেন না, যে বামলোটনা 

তৌমার লৌচনপগ্রিয়া, আবার তুমিই তাহার চিত্তচোর 

ও হৃদয়বল্পত। যেখানে গ্রজাপতি ও রতিপতি 

উভয়েই লানিয়াছেন, মেখানে আর কি লম্মিলনের কোন 

ংশয় আছে ৭ যাহা হউক, বয়ন! যে রূপ ভবাদৃশ 

বাক্তিরও বিকারছেতু, তাহা অবশ্যই দর্শনীয় বসন্ত, সন্দেহ 

নাই ; অতএব এই চিত্রপটেই তদীয় রূপ চিত্রিত কর, 

(দখি। চিনি কছিলেন, ভাল, তোমার ইচ্ছা হুইয় 

থাকে করিতেছি, চিত্রোগকরণ আনয়ন কর। মকরম্দ 

তৎক্ষণাৎ সমস্ত আহরণ করিলে তিনি লিখিতে এ্ররত 



প্রথম অন্ধ ১৯ 

হইলেন | নলিখিতে লিখিতে কহিলেন, সখে মকরম্দ | 
লিখিব কি, তাহার মঙ্কণপ মাত্র বাম্পনশিনে দৃষ্টি 

তিরোছিত হইতেহে, শরীর স্তব্ধ ও রোমর্চিত হইতেছে 
এবং অঙ্গুলি সকল স্বেদজলে প্লাবিত ও কম্পিত হইতেছে ; 

অথাপি যেমন পারি লিখিত এই বলয়া প্রতিকতি 

আলশিখিত করিয়া একটি শ্লৌক রচিয়া নিম্বে পিখিলেন | 

_ এই জগতে নব শশিকলা এপরভৃতি স্গভাবমধুর অনেক 

মনাহর পদার্ই আছে বটে, কিন্ত্র এই নয়নমনোহর 

রূশ বে নর়নগোচর করিয়াহি, আম।র জন্মের মধ্যে এই 

অদ্বিতীয় মহোৎসব | এই দূপে চিত্রকর্ম মমাপন 

করিয়া মকরন্দঘক দেখাইলেন | তিনি নিরীক্ষণ করিয়া 

কছিলেন, বয়স্থা! হই! রূপ বটে, ইহাতে অন্বরাগ হওয়| 

তোমার নিহান্ত অলক্গত নহে, এই বলিয়া শ্লোক পড়িতে 

লানসিলিন। ইতিমধ্যে মন্দারিকা কলহঙংপের অন্বেষণ 

নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া মাধব ও মকরন্দযক সমাগীন 

দেখিয়। লঙ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল এবং তাহ।দিগকে 

প্রণাম করিয়া উপবেশন পুর্বক কহিল, কলহংন ! 

পদচিজ্ক দেখিয়াই বুঝিয়াছি, তৃমি এখানে আছ; এখ 

আমার চিত্রফলক দাও । কলহংন তৎক্ষণাৎ গিত্রপট 

গ্রদান করিলে নে দেখিয়া জিজ্ঞানিন, কলহতন ! 

ইহাতে কে কি নিমিউ্ত মালভীকে লিখিয়াছে ? সে বাঁলল, 

মলতী যেনিমিন্ত ধাহাকে লিখিয়াছিলেন । মন্দাপ্সিকা। 

শুনয়া গ্রীতিপ্রমন্নমনে কহিল; আহা কি নৌভাগ্য ! 

এত দিনে বিধাতার সুষ্টিকৌশল সফল হইল | মকরম্দ 



ত্ ম/লনীমাধব! 

জিজ্ঞামিলেনঃ মন্দা্িকে ! এ বিষয়ে কলহংস যাহ! 

গজ তাহ! ক্ষি সত্য 9 আর অমাত।-তনয়া মাধবকে 

কোথায় দেখিলেন, বলিতে পার ? মে কহিল মহাশয় ! 

পরম্পরানুরাগের বিষয়ে আর অংশয়ই নাই | আর 
লবর্সিকার মুখে শুনিগ়াছি, মন্ত্রিতনয়া বাতায়ন দিয়! 

দেখিয়াছেন | শুনিয়া মকরন্দ কহিলেন, মখে 1! হইতে 

পারে, আমর। নিয়তই অমাত্য-ভবনের আমন্ন পথে 

সঞ্চরণ করিয়া থ।কি, নেই খানেই মালভী ভোমাকে 

দেখিয়া থাকবেন | মন্দারিকা বলিল, আপনারা আজ্ঞা 

করুন, আমি মাইয়া গ্রিয়নখী লব্গিকাকে ভগবান 

কামদেবের এই শ্ববিধান জানাই, এই বপিয়। বিদায় 

লইয়] চিত্রপট গ্রহণ পুর্ক প্রস্থান করিল | 

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত | দিবাকর গগনমণ্ডলের 

মধাভাগ হইতে অবিরত তীত্র কিরণ কর করিতে 

লানিলেম। ৩৮৩ রৌদ্র, পথ অতান্ত উত্তপ্ত, কাছা 

সাধ্য মে গমনাগঘন করে 5 প্রণান্তেও কেহ ঘরে? 

বাহিরে যাইতে চাহে ন।। অনাতগ গ্রদেশ সর্ণনদুশ 
বোধ করিয়া জীবগণ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল | 

পশ্িগণ নিজ নিজ নীড়ে নিল্ুদ্ধভাবে রহিল | পশুকুল 

শ্বৈরবিহার পরিহার পুর$নর ছায়'ময় তরুঙলে রোমন্থ 

করিতে লাদিল। পিপান। বলবতী, জন জল করিয়া 

সকলেই বাগ্রা। শরীর ক্ষণমাত্রে স্বেদ-নলিলে পিরিপ্গত 

হইত লাগিল | | 

ডন মকরম্দ কহিলেন, বয়স ! ভণবান সহতঅ-কিরণ 

চে 



পথম অঙ্ক | ২ 

ছুঃনহ কিরণ রুটি করিতেছেন ; চল, আমরা ছাঁষা- 

প্রধান প্রদেশে গমন করি । এই বলিঘ্লা ছু জনে 
চলিলেন | মাধবের আর অন্য চিন্তা ছিল না; 

তিনি যাইতে যাইতে বলিলেন, অখে[ বোঁধ 

হয় আতশতাপে বিগলিত স্বেদমলিলে তদীয় 

সহচরীবর্গের তিলকা বলীর লানিতা এত ক্ষণ বিলুপ্ত 

হইতেছে । আও কি রৌদ্র! হে সদীরণ! ভুমি 
বিকচ কুন্দকুশ্রমের মকরন্দ গন্ধ আহরণ করিয় 

প্রথমতঃ সেই চঞ্চললোচন]। কোমলাঙ্গীকে আলিঙ্গন 

কর, পশ্চাৎ আমার শরীর স্পর্শ করিও | মকরন্দ 

তদীয় ভাব পর্যবেক্ষণ করিয়া! আক্ষেপ পূর্বক 

বলিলেন, হা, ভ্রাতা কন্দর্প কি নির্দয়! অ্রকুমার 
বয়স্য মাধবকে এক কালে নফ করিল। অনন্তর 

মাধ্বকে কহিলেন, নখে! তুমি বয়নে যুব, 

কিন্ত জ্ঞানে বদ্ধ । বিচারপথে তোমার চক্ষু চিরদিনই 

অপ্রতিহত 7 এেকেণে ইন্দ্রিয়কাতে প্রবাহিত 

হইয়া গ্রারৃত লোকের হ্যায় বিকলচিত্ত হওয়া কি 

ভবামৃশ ব্যক্তির উচিত % যাহারা বিঘার্থপ্রাস্থিত 

মনের অত্যম করিতে মা পারে, তাভারা নিতান্ত 

অনার | অনার বাক্তির বিদা বুদ্ধি গ্রভৃতি 

সমুদায়ই উপহানের কারণ হইয়া থাকে | তুমিও কি 

সামান্য লোকের ন্যায় ইতর শখে অন্বরন্ত হইয়া উপহ্থী- 

সাম্পদ হইবে? যদি বাযুভরে ডুইঈ সমভাবে প্রকম্পিত 

হয়, ভবে তরু ও গিরিতে বিশেষ কি? নিরছুশ ইচ্ছার 



২২ রালতীমাধৰ | 

বশবর্তী হওয়া! বুদ্ধিমীনের কর্া নছে। যখন নিরক্কুশ 

ইচ্ছ। মনোরাজয অধিকার করে, তখন বিবেক শক্তির 

শরণাপনু হওয়া এবং তদীয় বিপক্ষে জ্বানান্ত্র ধাঁ: গ 

করণ বিধেয়। বিবেকশক্তির প্রভা এদ গু থাকিলে কি 

আর হুণ্ররতভি-তিমির প্রাছ্ভুতি হইতে পারে ? 

এবোধ মুধাকরের শ্বধাানে ক্ষুধা! নিরতি হইলে কি 

কখন নিরুষ্ট প্রব্ুত্তি জনিত ক্টুরমে প্রতি হয়? 

অতএব ন্রাভ্যন্ত জ্ঞীঃমর আলোচনা কর, হৃদয়ের 

বেগ নিরুদ্ধ কর এবং অধ'রতভাকে মনোমন্দির হইতে 

নিষ্কাশিত কর | অবীর হইলে কোন কর্মাই পিদ্বাহয় না, 

বরং অবি১পিত চিন্তে অভউর্িদ্ধির উশার চিন্তা করিলে 

অনেক উপকার দর্শিতে পারে ॥ অহএব চল, ভগবতী 

কাঁমন্দক'র নিকট যাই, তিনি ভিন্ন এ বিপদে আর কে 

রক্ষী করিবে % মকরন্দ এই জ্ূপে বুবাইতে লাগিলেন, 

কিন্তু মীধবের অন্তঃকরণে তদীয় উদদেশ বাকা স্থান 

প্রাপ্ত হইল নাঁ। যখন চত্দ্রিকাবিরছে কুযুদ্কুল সুকু'পিত 

হয়, তখন কি দিনকরের অমোহর কিরণ তাহার অন্তরে 

প্রবেশ করিতে পারে? তখন মাধব মনে মনে ভাবিতে 

লার্ধিলেন, কি আম্চয! কি পার্খে, কি সম্মুখে, কি 

পন্চাৎ, কি অন্তারে, কি বাহিরে, বে দিকে দৃষ্টিপাত 

করি, মেই দিকেই তাহারে দেখিতে পাই $. বোঁধ হয়, 
যেন গ্রল্প কমলমুখী অপাঙ্গবিস্ফারিত নয়নে আমাকে 

দেখিতেহেন | পরে মকরন্দকে কহিলেন, বয়ন ! 

আমার কেমনই দেহ দাহ উপস্থি্ভ। মোহ আসিয়া 
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ইন্ডিযিশক্তি তিরোহিত করিতেছে । শরীর অবশ, 
মনঃ অস্থির, চতুর্দিক তন্ময় দেখিতেছি | এইরূপ নানা 

কথ! বানায় তাহার। উভয়ে কাঁমন্দকীর আশ্রমে প্রস্থান 

করিলেন | 



মালভীমাদব। 

স্্হারহিটি 8) € থ 7 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 

কামন্দকী মকরম্দ মুখে মদশোদ্যান ব্রভীস্ত অবগত 

হইলেন এবং অতান্ত এত হইয়া তৎকালে মনের 

ভাব গোপনে রাখিলেন | অনন্তর মালতী সমীপে যাই- 

বার নিমিত্ত, তত্ব জানিবার আাশয়ে, অবশোকিতাকে 

অমাতাভবনে প্রেরণ করিলেন অবলোকিতা সমস্ত 

রত্তান্ত অবগত হইধ! প্রত্াবন্তন পর্ধক কামন্দকী- 
চে 

টি 

সমীপে নিবেদন করিলেন, ভগাবতি | শুনিলাম, লবঙ্গিকা 

মদনোদ্যান হইতে প্রত্যারত হইবা মাত্র অমাহাতনয়া 

তাহার হাত ধরিয়া অউ্রালিকার উপরে বণিয়া কি মন্ত্রণ। 

করিতেছেন | পরিজননর্মকে তথায় যাইতে নিষেধ 
করিয়াছেন | কোধ হয় মাধবের কথাবার্তী লইয়া 
আছ্েন। শাছারর অনুরাগ উ অত্যন্ত উদ্বেল হইয়াছে । 
আবার এ পিকেও শুনিলাম, গত দিবম রাজা প্রিয়সুহৃৎ 

নন্দনের প্রীনার্থ মালতী ঢাহিলে, অমাতা উত্তর করিয়।- 

হেন যে, নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে। 
অতএব বুঝিলাম, মালতী মাধবানুরাগ কেবল আমরণ 
হৃদয়শূল হইয়া রহিল। যদি ভগবতীর গ্রুত্বের কোন 



ছ্িতীয আন্ক। 

ফন দর্শে তবেই যাহা হয়, হইবে। এই কথ শুনিতে 
শুনিতে পরিক্রাজিক৷ অবলোকিতাঁর গহিত অমাত্যভবনে 
প্রস্থান করিলেন | 

এদিকে অমাত্যনন্দিনী প্রিয়বয়স্য লবঙ্গিকাসমভি- 
ব্যাহারে বিজন মৌধ-শিখরে বপিয়। সমৃৎসুক চিত্তে 
জিজ্ঞাসিলেশ ॥ হুঁ» সখি ! তুমি পুষ্প চয়ন বাজে গিয়। 
মালা চাছিলে। তার পর, তার পর। মে বলিল, তার 
পর সেই মহান্ুভব এই বকুলমালা আমাঁকে দিলেন । 
এই বলিয়। মালা নমর্পণ করিল । তিনি সমাদরে গ্রহণ ও 
হযোত্যল্র লোচনে নিরীক্ষণ করত কহিলেন, সখি! ইছাঁর 
এক পার্খের রচনা যেমন, অপর পার্থর তদনুরূপ হয় 

নাই । সে বলিল, ও বিষম বিরচনা বিষয়ে তুমিই অপ. 
রাধিশী। সে সময় সেই দূর্বাদল শ্যামল যুবাকে যে ব্যস্ত 
কপ্পিয়াছিলে, মনে করিয়া দেখ । অগাত্যস্থত! কহিলেন, 
আহা. প্রিয়সখি | কত আশ্বাস দিতেই শিখিয়াছ। সে 
কহিল, এ আবার আঁশ্বাম কি; আমি বলি, শুন।-_-যখন 
তিনি মন্দ মন্দ সমীরণে প্রচলিত কমলদলের ন্যায়: চঞ্চল 
পোচনে তোমাক্ষে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন 
এবং প্রারদ্ধ বরুলমালিকা রচনাচ্ছলে প্রসারিত য়ন যুগল 
পরতে সষ্কচ্ত করিয়াছিলেন, তখনই ভীাহাঁর হর্ষবিস্বায়াদি 
বিলাস লক্ষণ বিলক্ষণরূপেই প্রতীয়মান হইয়াছে । তুমি 
কি তাহা দেখ নাই ? অমাতাকুমারী শুনিয়া লবঙ্গিকাঁকে 
অলিজন পুর্ববক জিজ্ঞামিলেন, সখি ! যাহ! দেখিলে ক্ষণ- 
সন্নিহিত জনের মনেও অলীক আশা সঞ্চারিভ হয়, এ কি 
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সেই উহার স্বভাবসিদ্ধ বিলাস? কি তুমি ঘাঁহ। ভীবি- 
তহ? মে ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃত্রিম কৌপ প্রকাশপুর্বক 

কহিল, হা তৃমিও তখন বিনা গান বাদ্যে স্বভাবে নাচিয়া 

উঠিয়াছিলে । তিনি শুনিয়া ব্রীড়ীবনতমুখে জিজ্ঞাসি- 
লেন, হুঁমখি ! তাঁর পর, ভার পর | মে কহিল, তাঁর পর 

যাত্রা ভঙ্গ হইলে তিনি গ্রটলিত জনতার 'মধ্যে বিলীন 

হইলেন, আমিও মন্দারিকার গৃহে আমিলাম। অদা 

প্রভাতেই মন্দারিকার হস্তে চিত্রপট মমপ্পিত হইয়াছিল । 

কেন না তাহার মহিত মাধবাঁনুচর কলহংমের গ্রণয় আছে, 

যদি এ নুযৌগে উহা মাধবের হস্তগত হয়। এক্ষণে 

মন্দীরিকার নিকট তদনুরূপ প্রিয় সংবাদও পাইলাম । 

মালতী শুনিয়া ভাবিলেন, বুনি বা চিত্রপটই গ্রাদর্শিত, 
হুইয়। থাকিবে | অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, সখি ! কি গ্রিন 
সংবাদ বল দেখি? লবঙ্গিকাঁ কছিল, সখি ! এই সেই 

চিত্রময় গ্রতিবূপ আনিয়াছি, অললোকন কর । যখন 

ছুর্লত মনোরথ নিবন্ধন ভুঃনহ আয়াসে চিত্ত দগ্ধ ও সন্তপ্ 
হয়, সে সময় ইহা! দেখিলেও মনে ক্ষণকাল নুখ জন্মে। 

এই বলিয়। সেই চিত্রকলক দিলেন। আমাত্যতনয়াও 

হর্ষোল্লাম সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ছে 

মন্দিগ্ধ হৃদয়! এখনও অবিশ্বাস ; এমত আশ্বীমকেও 

গ্রতীরণ| বলিয়া সস্ভাবনী করিতেছ। এ কি! অক্ষর যে! 

এই বলিয়। নিম্বলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া এই 

রূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।- হে মহীভাগ | তু 

নিজে যেমন মধুর মুর্তি, তোমার শ্লোক রচনাও তেমন 
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মণুর ; কিন্তু তোমার দর্শন তৎকাঁলে মনোহর, পরিণামে 

দারুণ নস্তাপকর ! যাহারা তোমাকে দেখে নাই, মেই কুল- 

কন্যারাই ধন্যা ও তাহারা ই স্বচ্ছন্দচিত্তে কাল যাপন করি- 
তেছে ! এই বলিয়! রোদন করিতে লাগিলেন । লবঙ্জিকা 

কহিল, সখি ! এততেও কি তোমার আঁশ্বাম হইল না? 
দেখ, তুমি নবমালিকা! কুম্নমের ন্যায় কোমলা, যাহার 

নিমিত্ত খণ্ডিত নব পল্পবের ন্যায় অন্তদিন ক্ষীণ ও ক্রান্ত 

হইতেছ, ভগবান্ মম্মথগ্রসাঁদে তিনিও তোমীর বিরছে 
দুঃসহ সম্তাপ ভোগ করিতেছেন। অমাত্যদ্রহিতা সাশ্রঃ 

লোচনে কহিলেন, প্রিয়নখি ! এক্ষণে মেই জীবিতেশ্বরের 

মঙ্গল হউক, আমার মনোরথ চিরছুর্লত হুইয়াই রহিল। 
বিশেষতঃ অদ্য আমার মনন্তাপ তীত্র বিষধরের ন্যায় 

অবিরত সর্ক শরীর জঙ্্গরিত করিতেছে, নিঞু ম হুতাঁশনের 

শ্যায় জুলিয়া উঠিতেছে ও গুরুতর জ্বরের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 

নকল দর্থ করিতেছে । এক্ষণে গিতাই হউন, অথবা 

ত্বমিই হও, আজি আমার কেহই রক্ষিতা নাই। 
লবঙ্গিকা কহিল, সখি ! সুজন নমাগমের রীতিই এই । 
উাহাদিগের প্রত্যক্ষে যেমন অশেষ সুখ, পরোক্ষে 

আবার তেমনি দুঃসহ দ্ঃখ ঘটিয়া থাকে । আর যাছাকে 
বাতায়ন হইতে ক্ষণমাত্র দেখিয়া অবধি ছুর্বিঘহ যাতনা 

পরম্পরায় তোগর জীবন সংশয়িত হইয়া আছে এবং 

সুধাকরের কিরণও দ্রলম্ত অঙ্গার বোধ হয়, অদ্য তাহার 

মবিশেষ দর্শন লাভ করিয়াছ, ভাপিত হইবে? বলিবার 

অপেক্ষা কি। বাস! হউক, প্রিয়নথি ! এই ূপ মহানুভাব 
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প্রিয়জনের মমাগম লাভই সংলারের সারভুত ফল বলিতে 
হইবে! মালতী উত্তর করিলেন, সখি ! মালতীর জীব- 

নই ভোমার পরম ধন, সুতরাং কতই সাহম দিতেছ। 
যাও তোমাক আর কথায় কাজ নাই। অথবা তোঁমারই 

দোষ কি, আমিই বারংবার তাহার দর্শন ও অধীর 

হৃদয়ে নান] চুর্বিনয় প্রক।শ করিয়া দ্বয়ৎ অপরাধিশী 

হইয়াছি; কাহার দোষ দিব | এক্ষণে গণনতল হইতে 

পূর্ণ শশী বিষ বর্ষণ করুন, অশরণ পাইয়া পর্চশর নিয়ত 
শরক্ষেপ করুন, ভ্রমর কোকিল নিধাত শিশ্বন করুক, 

মলয়বাত বুপাতকপ হউক, কুম্বমমালী অগ্নিস্াল! গ্রমৰ 

করুক এবং দারুণ বিভাবরীও ঘোর বিষধরীর কাধ্য 

করুক ; মৃত্যুর পর আর তাহারা কে কি করিবে ! আঘার 

পিতা এক জন শ্লীঘ্য লোক, মাতা মৎকুলপ্রস্থতা, কুল 

অকলঙ্ক ইহাই আমার সর্বস্ব ! আমি বা আমার জীবনধন 

অতি অকিঞ্চিতকর ! লবজিকাঁ এবংবিধ বিবিধ বিলাপ 

বাক্য শ্রবণে কর্তব্য বিঘুঢ হইয়া! চিন্তা! করিতেছে; ইত্যব- 

সরে গ্রভীহারী আদয়া নিবেদন করিল, ভগবতা 

কামন্দকী ভ্ুদারিকার দর্শনাভিলাযে উপস্থিত, যেমত 

আজ্ঞ। হয়। অমাত্যনন্দিনী অবিলম্বে লই আইম এই 

কথা বলিয়। চিত্রফলপকাদি গোৌঁপন করিতে লাগিলেন । 

লবঙ্গিক। ভাবিল অতিউন্তম হইল। 
গ্রতীহারীর মুখে গ্রবেশ নংবাদ পাইয়। পরিব্রাজিবণা 

অবলোকিতার মহিত মৌধশিখরে মালতী মমীপে চলি 

(লেন। ষাইতৈে যাইতে বলিতে লাগিলেন, ভাল, খে 
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ভূরিবনে! ভাল বপিয়াছ । নিজ কন্য।র গতি মহারাজের 

প্রভুত্বই আছে, এ বড় কৌশলের কথ! | ইহাতে ইহ- 
লোক পরলোক ছুই রক্ষা পাইয়াছে। আর মদনোদ্যান 

রৃতাস্ত শুনিয়া বুঝিলাম, প্রজাপতি অন্থকুল | বকুলাবলী ও 

চিত্রকলক বিধান মনে করিলে আনন্দ জলধি উচ্ছপিত 

হইয়া উঠে। যেহেতু দম্পতীর পরস্পর অনুরাগই বিবাহ 

কর্মে প্রধান মঙ্গল । মহর্ষি অঙ্জিরা বলিয়াছেন, 'ষে খানে 

বাউমনশ্চগ্ষুর সবিশেষ নম্বন্ধ নেই খানেই দাম্পত্যনিবন্ধন 

স্থখ সমৃদ্ধি ।'_-যে দম্পতীর মনের এক্য, বাক্যের এক্য 
ও কাধ্যের এক্য থাকে, সমস্ত অস্থখ ভীহাদিগের নিকট 

হইতে সুরে পলায়ন করে; এই ভূলোকেই তাহার 

ছ্ালোকের সুখ অন্ুতব করেন। কি সখ কিছুঃখঃ কি 
মৌভাগ্য কি ছুর্ভাগ্য, কি যৌবন কি প্রৌটিকাল, কি 

সম্পর্তি কি বিপত্তি, কল সময়েই দম্পতীর এক ভাব ও 

অনন্যসাধারণ প্রেম অনন্ত সুখের আকর। এই রূপ 

প্রেম, সংসার ভারশ্রীস্ত হৃদয়ের বিআাম ধাম। অশেষ 

উৎ্মব গ্রবাছের অবিচ্ছিন্ন উত্স এবং মঙ্গল পরম্পরার 

স্থিরতর সোপান। তথাবিধ গ্রণর়রনে সন্তরণ কর! 

তাগ্যবলে অতি অণ্প লোকের ঘটে । দম্পতীর পরম্প- 

রান্ুরীণ না জম্মিলে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়] 

থাকে, তাহা পরিণামে বিষম বিষময় ফল এরনব করে। 

এ বূপ উদ্বাহসুত্রে বন্ধনকে শুদ্ধ অন্ুখসুত্রে বন্ধন বলি- 
লেও অসঙ্গত হয় নাঁ। যাহাদিগের পাণিগ্রহণ ভার 

অপরিণাঁমদশী ও অবিশ্বষ্যকীরী জনক জননীর উপরি 
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বর্তে, তাহাদিণের ভাগ্যে হঃখের পরিমীমা থাকে না। 
পিত। মাতার অভিপ্রেত কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হই- 

লেই কন্যাপুত্ত্রর শুভ সম্বন্ধ স্থিরীক্কত হয়, তাহার! স্ব স্ব 
কন) পুত্রের মনের আমি গুণের আমভ্ভি এবং ব্যবহারে 

আপশ্ডি কিছুই দেখেন না। এই রূপে বিষমবৈরীর ন্যায় 
তনয় তনয়ার নংসারসুখ চির জীবনের মত বিলুপ্ত করেন। 

এই কূপ বলিতে বলিতে দূর হইতে মালতীকে দেখিয়। 
বলিতে লাগিলেন, আহা | অমাতা তনয়! বিরহুমন্তাপে রুশ 

ও কাতর ঃ কিন্তু কদলীগর্ভের ন্যায় রমবতী ও একমাত্র 

শশিকপার ন্যায় নয়নের উত্মব হেতু । ইহাকে দেখিলে 
মনে যেমন হর্ষোদয় তেমনি ভয়ও হইতেছে । আহা ! 
মালতী বপোলগাগুডা প্রভৃতি কি চমংকাঁর শোভাই 
সম্পাদন করিয়াছে! যাহার। প্রকতিমুন্দর, তাহাদিণের 

বিক্তিও অঠি শ্বন্দর দেখাঁয়। এই বলিতে বলিতে 
সমীপে গমন করিলেন | 

মালতী মাধবের চিন্তায় বাহ্াজ্ঞান শূন্য ছিলেন। লব- 

সিকা তীহার গাত্রগালন! বিয়া এ ভগবতী আসিতেছেন 

এই কথা বলিলে মমন্ত্রমে গীত্রোখান করিলেন এবং 
প্রণাম পূর্বক আমন প্রদান করিলেন পরিত্রাজিকা 

“আভিমৃত ফলভাজন হও” বলিয়া আশীর্বাদ এরয়োগ 
পূর্বক আন গ্রহণ করিলে, সকলে উপবিষ্ট হুইলেন। 
অমাত্যন্ুতা কুশল প্রশ্ন করিলে কামন্দকী তদীয় মনের ভাব 

বুঝবার আশয়ে কৃত্রিম দীঘ নিঃশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া 

কহিলেন, হা! এক গ্রকার কুশলই বটে। পবঙ্গিকা শুনিগা 
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তাঁবিল, এ ত কপট নাটকের প্রস্তাবনা উপস্থিত । পরে 

জিজ্ঞানিল, ভগবতি । কথ|। কহিতে বাস্পভরে কগস্বর 

মন্থর ও স্তত্ভতিত হইতেছে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস বছিতেষে, 
২প্রতি আপনার কি উদ্বেগের কারণ উপস্থিত? তিনি 

উত্তর করিলেন, সে প্রস্তাব আমাদিগের চীরচীবর ধারণের 

সমুচিত নহে। তুমি কি জান না, আমাদিগের এই মালতী 
সহজ বিভম বিলাসের আধার, খুবগণের বনীকরণ মন্ত্র, 

স্থিরতর চিত্তের উন্মাদ হেত, ধৈর্য তরুর নিশিত আত্ম এবং 

অনঙ্জদেবের অব্যর্থ শর| ইনি অনুচিত বরে মমর্পিত হই- 

বেন এবং কল গুণই বিফল হইবে, একি সামান্য 
তাপের বিষয় ! ধাত্রী কন্যা কছিল, সতা বটে, অমাত্য 

রাজার কথা ক্রমে নন্দনকে মালতী দিতে চাঁছিয়াছেন 

শুনিয়া সকলেই অমাত্যের নিন্দা করিতেছে । মালতী 

এত দিন কিছুই জানিতেন না, একণে শুনিবামাত্র বাকুল 
হইয়া ভাবিলেন, হায়! নুপ্তিসন্তভোষের নিমিত্ত আমি 

পিতার উপহার পামঞ্রী হকঈয়াছ্ছি ! পরিব্রাজিক! কছিলেন, 
কি আশ্চর্য | গুণ বিচারে বিযুখ হইয়া অমাত্য কেনই বা 

ইছাতে গ্ররুভ্ত হইলেন! যাঁছারণ কুটিল নীতি অবলম্বন 

করে তাহাদিগের কি অপত্ন্সেহ আছে। কনাদান 

করিলে রাজার নর্শীনচিবনন্দন আঁঙ্মীয় হইবে, এই বিবে- 

চনী কেবল স্নেহশূন্য পামাণন্ধদয়ের কর্শা। লবঙ্জিক। 

বলিল, আপনি যেআঁজ্ঞ! করিলেন মকলই সত্য, অপত্য- 

মহ থাঁকিলে নেই গতযৌবন ও বিরূপ বরে কন্যাদাঁনের 

বিষয় কি অমাঁত্য বিচার করিতেন না । মালতী শুনিয়। 
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মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! রাজগ্রনাদ লাঁভই 
শিতার বড়, মালতীকি কিছুই নছে!হা হতাম্মি, ছত্রভা- 
গিনীর ভাগ্যে কি অনর্থবজপাত উপস্থিত! লবঙ্সিকা 

কহিল ভগবরতি। এক্ষণে আপনি কিঞিৎ অন্ত শ্ুহ করিয়া 

উপস্থিত জীবন হা হইতে প্রিয়মখিকে রক্ষা করুন। আপনি 
ইহাকে নিজ কন্যাই জ্ঞাম করিবেন | তিনি উত্তর করি- 

লেন, অয়ি মরলে! আমার প্রতৃত্বে কি হইতে পারে । 
দেখ, কুমারীদের প্রায় পিতাই প্রভু ও দেবতা । তবে 

যে ক্নহৃহিতা শকুন্তলার ছত্ন্তকে বরণ, উর্ধবশীর পুরু- 
রবাঁকে আত্মসমর্পণ, ও পিতবামনা উল্লজ্ঘনপুর্বরক বাসব- 
দভার বন রাজের পাণিগ্রহণ ইত্যাদি যে মকল উপাখান 
আখ্যানবেতাঁদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, নে সকল 
সাঙ্গগের কথ! উপদেশ দেওয়া উচিত হয় না| শ্বতরাঁং 

অমাত্য ভূরিবস কাধাগৌরববশতঃ রাজার প্রিয়নুহ্ধৎ 

নন্দনকে কন্যা] দান করিয়। সুখী হউন | আমাদিগের 
মালতীও বিরূপবরের হস্তগতা হইয়া রানৃপ্রস্ত বিমল! 
শশিকলার ন্যায় চিরশোচনীয়া হউন। মালতী শুনিয়। 
সজল লোচনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হা পিতঃ | 
আমার ভাগ্য ক্রমে তুমিও এত নিদারুণ। হায় ভোগ- 
তৃষ্ণা কি বলবতী ! 

ইতি মধ্যে অবলোকিতা কহিল, তগবতি ! আপনি 
এখাঁনে বিলম্ব করিতেছেন, কিন্তু মাধবের শরীর অত্যন্ত 
অনুস্থ। কামন্দকী শুনিবামাত্র বিদায় চাছহিলেন | ধাত্রী- 
দ্ুহিত। গোপনে পরামর্শ করিলেন, সখি ! এখন তগবতীর 
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ধ্বাছে সেই মহাম্থৃতবের রতান্ত শুনা যাঁউক। ধালড়ী 
কহিলেন, সখি ! মনের মত মন্ত্রণ। করিয়াছ; আমারও 
বড় কৌতুক হইয়াছে ; জিজ্ঞাসা কর। তখন লবজিকা 
জিজ্ঞানিলেন, আর্যে ! খাহার প্রতি গুরুতর স্েহভরে 
আপনার মন নিয়তই অবনত, মে মাধব কে? জানিতে 
ইচ্ছা করি| এ কথা অগ্রস্তাবিকী বটে, তথাপি 
অনুগ্রহ করিয়া বলিতে হইবে । তিনি কছিলেন, যদি 
নিতান্ত আগ্রহ হইয়া! থাকে আবণ কর বিদর্ভ দেশাধি- 
গতির দেবরাত মাষে নিখিল জনগণা গ্রগণ্য এেক মন্ত্রী 
আঁছেন! ভূবনমগ্ডলে তীহার মহিমা! ও গরিমার 
পিরিলীমা নাই। তিনি আমাদিগের অমাত্য উুরিবসুর 

তীর্ঘ। তিনি যাদৃশ লোক, অযাত্যই বিলক্ষণ জান 1 
তাহার বিমল যশৌরাশিতে দিত্বগুল ধবলিত হইয়াছে 
তিনি নানা সুখসত্ৃদ্ধির তাজন, সমস্ত মহিমাঁর বশীকরণ 
ও অখিল মঙ্জলের আয়তন। ই লোকে ভাদৃশ জনে 
উৎপত্তি অতি বিরল। অমাত্য-পুত্রী কহিলেন, হশ 
শুনিয়াছি, তিনি বড় প্রসিদ্ধ লোক । পিতা সর্বদাই 
তাহার নাম করিয়া থাঁকেন। লবঙ্সিকাও বলিলেন, 
প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়াস্ি, তাহারা একত্র বিদ্যা- 
শিক্ষা করিতেন। পরিক্রাজিকা বলিভে লাগিলেন, 
ডাহার পর শ্রবণ কর। এই জগতে নয়ন মাত্রেরই মহোঁৎ- 
সবহেতৃভূত উজ্জ্বল কান্তি, সুন্দর) সকল: কলা পরিপূর্ণ, 
এক বাল চক্র সেই দেবরাত রূপ উদয়দিরি হইতে উদ্দিভ 
ইইয়াছে। শুনিয়। লবঙ্গিকা গোপনে মালভীকে কহিলেন, 



9 মালতীমাধন | 

পরথি! এই ঘা সেই মহীনুভাব হয়। মহোঁদধি ভিন 
পারিজাত তরুর উৎপত্তি আর কোথায় নস্তবিতে পারে? 

কামন্দকী কছিলেন, শুন, সেই দেবরাততনয় শিশু বটে, 

কিন্তু সমস্ত বিদ্যার আধার, দ্লেখিতে অবিকল শরচ্চন্দের 

হ্যায় মধুর। অধিক কি, নগর পরিভ্রমণে নির্ধত 

হুইলে, তাহাকে দেখিবার নিশিত্ত মহছিলাগণের তরল 

ও লোন্গুপ লোঁচমে বাতায়ন মকল যেন কুৰলয়ে 

অলঙ্কৃত হয়। সংগ্রতি সে এখানে আনিয়া বাঁলনুহৃৎ 

মকরন্দের মহিত আম্বীশ্ষিকী বিদ্যা অধায়ন করিতেছে। 

তাহারই নাম মাধব। তীহার! শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত 

হইলেন | 
এইরূপ গ্রনঙ্গ হইতে হইতে ক্রমে বেলা অবনান 

হুইল| কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে | যে দিনমণি 
ত্রিলৌক দগ্ধ করিবার নিমিত মধ্য গগনে থাকিয়া দুর্বিষহ 
ডেজঃ বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই আবার এক্ষণে হীন- 
কান্তি হইয়! অস্তাচলের মন্িহিত হইলেন | পতন কাঁলে 
করমহত্রও তীহার অবলম্বন হইল না| মনের বিরাগেই 

ষেন রক্তবণ হইলেন। পরিশেষে যেন নিজ তেজঃপুঞ্জ 

অগ্নিকে মমর্পণ করিয়া পশ্চিম সাগরে গ্রবেশিলেন | 
দিবা, ভর্তৃবিরছে মলিন হুইয়| অন্ুগমন করিলেন। সন্ধ্যা 
উপস্থিত হইল | ভথৎকালে ন। সুর্য, ন1 চন্দ্র, না তারকা 

কিছুই রহিল ন।7 সুতরাং নাতিশীতোষ বলিয়া সকলেই 
প্রীত হইতে লাগিল । কেন না, যেখনে বিশেষ গুণ নাই 

মেখানে দোষ না দেখিলেই নকলে মত্ত হুইয়া থাঁকে। 
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প্রিয়সমাঁগমবিরছ্থে কমলিনী মৌনাঁবলম্বন করিল, কুমর্দিনী 
দেখিয়। যেন হাসিয়া উঠিল । পক্ষিগরণ কলরব করিতে 
লাগিল। মেদিনী যেন নুতন ভাঁব অবলম্বন র়িলেন। 
সন্ধযাকালীন শগ্প্ধনিতে অট্টালিকাঁর অভ্যন্তরে এমত 
প্রতিধধনি হইতে লাগিল, ষে তাহাতে পুরী পরিপৃরিত্ত 
হইল । তত্রত্য বিহগকুলের! বিনিদ্র হইয়া কলরব করিয়া 

উঠিল । 

কামম্দকী কহিলেন, বসে অবলোকিতে ! বেলাটা 

একেবারে গিয়াছে, চল আমরা যাই | এই বলিয়া তাহারা 

গাত্রোথান করিলেন । তখন মালতী মনে মনে ভাবিতে 

লাগিলেন, হায় নৃপতিসন্তোষের নিমিত্ত পিতার উপচ্থার 

মামী হইয়াছি। রাজগ্রনাদলাভই পিতার বড়, মাল তী 
কি কিছুই নহে! হা পিতঃ! তুমিও আমার পক্ষে এত 
নির্দয় ! হায় ভোগতৃফ্। কি বলবতী ! আবার মানন্দমনে 
ভাবিতে লাগিলেন, আহা তিনি যেমন মহাকুলসভ্ভুত, 

তেমনি মহ্থান্বভীঁব| প্রিয়নখী কি প্রিয়ভীষিণী ! “মহোদধি 

ভিন্ন পারিজাত তরুর উৎপত্তি আর কোথায় সস্ভবিতে 

পারে” এ সার কথা বলিয়াছে । আহ আর কি পুনরায় 

তাহাকে দেখিতে পাইব ! এইক্ন্প নানা চিন্তা করিতে 
করিতে তীহাদিগের সঙ্িত সৌধশিখর হইতে অবতরণ 

করিতে লাশিলেন। কামন্দকীও যাইতে যাইতে মনে মনে 
আন্দোলন করিতে লাগিলেন, আমি কোন পক্ষেই পক্ষ- 

পাত গ্রকাশ করি নাই বটে, কিন্তু দৃতীক্তোর সমস্ত 
কন্তব্য কশ্মই করিয়াছি, অন্য বরে দ্বেষসর্থার করিয়াছি, 



৬৬ মাক্সভীমাঁধর । 

পিড়মতে অনাস্থা! জন্দিয়া, দিয়াছি, পুরারত বর্ণন স্বারা 

কুর্তব্যের উপদেশ কাঁরিয়াছি ও গ্রনক্গত্রযে ৰৎম মাধবের 

বংশ ও ওধের মহিমা কীর্তন করিয়াছি | এক্ষণে বিধা- 

তার ইচ্ছ। তীহার মনে থাকে, অতীষ্ক সিদ্ধি হইবে। 
এইরূপ তাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন । 
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পরিব্রোজিক তদবধি প্রায়ই অমাতাছ্রহিতাঁর সন্ধানে 
থাকেন । এবং মাধবের প্রনঙ্গও না করিয়। তাহার চিত্ত- 

পরীক্ষার নিষিভ, কখন নম্দমের নিন্দাবাদ বা ভুরিবস্ুব্ত 

অবিষ্বষ্যকারিতাঁর বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন। এইরূপে 
কিছু দিন অতিবাহিত হুইল | একদিন তাহার মনোগভ 
স্জানিবার নিমিত্ত কামন্দকী কুষ্ণচতুর্দশী উপলক্ষ করিয়া 

মালতীকে শঙ্করদেবের মন্দিরে লইয়া চলিলেন এরৎ মাঁধ- 
রকে তথায় আনয়নের নিমিত্ত অবলোকিতাকে প্রেরণ 

করিলেন। 

এদিকে বুদ্ধরক্ষিভী নামে নন্দনের ভথিনীর সহচরী 
শঙ্করগুছে যাইতেছিল, পথিমধ্যে অবলেকিতাকে পাইয়া 
জিজ্ঞানিল, এক্ষণে ভগ্নবতী কামন্দকী কোথায়, বলিতে 
পার? সে উত্তর করিল, রুগ্ধারক্ষিতে ! তুমি কি জান 

না? তাঁহার আহার নিদ্রা নাই, কেবল মালতী লইয়াই 
আছেন। সংপ্রতি আমাকে মাধবের নিকট এই স্বাদ 

দিতে পাঠাইয়াছিলেন যে শঙ্করগৃছের সন্িহিভ কুনুমাকর 
নামে এক পরম রমণীয় উদ্যান আছে। তিনি যাইয় 
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তথায় নিকুগ্তকানন প্রাস্তবত্তাঁ অশোঁককাঁননে অবস্থিতি 
করুন। এই আঁদেশাম্বনারে মাধবও তথায় গিরাছেন | 
বুদ্ধরক্ষিতা পুনরায় জিজ্ৰাসিল, মাধবকে তথায় প্রেরণের 

প্রয়োজন কি বলিতে পার? সে কছিল, অদ্য কৃষঃ 

চতুর্দশী । ভগবতী মালতী সমভিব্যাহারে শঙ্করগৃহে 
আমিবেন। পরে কুম্ুমচয়ন ব্যপদেশে লবঙ্গিকা ও মাঁল- 

তীকে কুমুমাকরোদ্যানে আনিবারও বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। 

এই বৃযোগে বদি মাঁলভীমাঁধবের  পুনর্দর্শন হয়, এই 

আঁশয়ে মাধবকে তথাঁয় যাইতে আদেশ করিয়াছেন | 

সম্প্রতি ভুমি কোথা যাইতেছ? সে কহিল, নম্মমের 

অগুজা মদয়ন্তিকা শঙ্করগৃহে আছেন, আমাকেও তথায় 
যাইতৈ আদেশ করিয়াছেন) অতএব ভগবতির চরণ 

বন্দনা করিয়! নেই দিকে যাইব। অবলোকিতা জিজ্ঞানিল, : 
তুমি যে কার্যে নিযুক্ত আছ, তাহার সংবাঁদকি ? লে 

উত্তর করিল, আমি ভগবতীর উপদেশ বশতঃ নাম 

বিশ্বস্ত কথাগ্রসঙ্গে, তিনি এমন, তিনি তেমন? এই রূপে 
মকরন্দের উপরে প্রিয় সখী মদয়ন্তিকার পরোক্ষানুরাগের 

একশেধ করিয়া তুলিয়াছি, এক্ষণে প্রিয়মখীর নিতান্ত 
বাসনা, এক বার তীহাঁকে দর্শন করেম। অবলোকিতা 

শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেম, বুষ্ধদক্ষিতে ! 
তোমার বুদ্ধিকৌশল সবিশেষ সাধুবাদের যোগ্য | এই 
কথার পরে ভাহাধা স্ব স্ব কার্ধ্যে প্রস্থান করিল। 

লবঙ্গিকী অমতিব্যাছায়ে মালতী ও কামন্দকী শঙ্কর- 

থুহ নন্নিধানে উপনীত হইলেন | কামন্দকী মণ্ে মনে 



ভূতীয় অস্ক। ৬৯ 

ভাবিতে লাগিলেন, অমাত্যকুমারী সাতিশয় বিনীতা ও 
শাস্তগ্রক্কতি, তথাপি আমার কয়েক দিনের কৌশলেই 

সখীমাত্রশরণা হইয়া আছেন। সম্প্রতি আমার বিরহে 

কাতর হন, সন্বিধানে গ্রনন্ন থাকেন, নিজ্জনে খাকিতে 

ভাল ৰাসেন, প্রীতিপূর্বক পারিতোধিক দেন, আমার 

মতের অনুনরণ করেন এবং বিদায় চাছিলে কগ্চলগ্ন 
হইয়া নিরুদ্ধ করেন ও দিব্য দিয়া প্রণাম পূর্বক 
প্রত্যাবর্ধন প্রার্থনা কষ্েন। এক্ষণে এত দূর আশা 

যথেষ। যখন আমি আন্ুবর্জিক কথায় শকুন্তল। 

প্রভৃতির ইতিহান উত্থাপন করি, তখনি শুনিয়া আমার 

ক্রোড়ে শরীর অন্রিবেশিত করিয়া, স্থির চিতে চিন্তা 

করেন। যাহা হউক, অদ্য মাধবের সমক্ষে ইছাঁর 

মনের ভাব জানিব। পরে তাহাদিগকে কহিলেন, 

বসে! এই দিক্ দিয়া কুসুমাকরোদ্যামে গ্রবেশ কর। 
এই কথ! শুনিয়। মালতী ধাত্রীকন্যার সহিত প্রবেশ 

করিতে করিতে পুর্বব্থ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

লবর্িকা বলিল, নখে ! দেখ দেখ সহকার যঞ্জরা 

মকল সুমধুর মধুতরে আর ও অবনত ॥ মধুকরেরা 
মধু গন্ধে অন্ধ হইয়া চতুর্টিকে পরিভ্রমণ করিতেছে । 

কোকিলের কল্বরবে ও বিহঙ্গকুলের কোপাহলে তরু- 

মণ্ডলী আপুরিত হইতেছে; অশোক কিংশুক চস্পক 

এভ্তি বৃক্ষ সকল কুম্থুমিত হুইয়! চতুর্দিক সুবাসিত 
করিতেছে » মৃহ্ব মন্দ বিনিঃসৃত স্বেদবিন্দুর উপরি 

সুরভি নমীরণ, নুধাবিন্দ্বর ন্যায় ও চন্দন রপের হ্যায় 
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শীতলম্পর্শ বোধ হইতেছে | চল, আরা দিয়া & 
মনোহর উদ্যান মধ্যে উপবেশন করি। এই কথা 
বলিতে বলিতে কামন্দকীর পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

মাধব, অবলোকিতার মুখে শুনিবামাত্র, পূর্বেই এ 
স্থানে যাইয়া তীহাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেম। 
ইত্যবনরে কামন্দকীকে দেখিয়। হী স্তঃকরণে কহিলেন, 
আ, এ ভগবতী উপস্থিত। যেমন বারিধারা বর্ষণের 
পূর্বে অচিরগ্রভা গ্রাহ্ভূতি হইয়া আতপভাপিত 
শিখিকুলকে আশ্বাসিত করে, তেমনি প্রিয়ার আগ- 
মনের পুর্বে ইনি আমিয়া আমার উৎম্ৃক মনকে 
বিশ্বস্ত করিলেন । অনন্তর পশ্চাৎ ভাগে দৃ্টিপাঁড 
করিয়া কহিলেন, এই যে লবক্সিকার সহিত প্রিয়া 
আমিতেছেন। কি আম্তর্্য! সুলোচনার মুখচজ 
দর্শন করিলেই আমার মন? চন্দ্রকান্ত মণির যায় 
দ্রবীভূত ও জড়িত হয়। আহা, অদ্া প্রেয়সীর র্প 
কি: রমণীয়! শরীর বিলানভরে অলস ও শান চম্পক 
কুহ্বমের ম্যায় বিবর্ণ । দেখিলে অন্তঃকরণ বিক্লৃত 
ও উন্মত্ত হয়, নয়ন যুগল চরিতার্থ হয় এবং মদনাঁনল 
গ্রবল হইরা উঠে। এই রূপ চিস্তা করত তীহা- 
দিগের বিশ্বস্ত আলাপ শ্রবণ লালসে অন্তরালে 
রহিলেন। | 

এ দিকে অমাত্যদুহিডা কহিলেন, সখি! চল এ 
নিকুঞ্জকাননে কুম্থুম চয়ন করি। এই বলিয়া লবক্জি- 
কার সহিত পুষ্প চন করিতে লাগিলেন। মালভীর 
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কথা আর কখন মাধবের কর্ণগোচর হয় নাই, এক্ষণে 
এ কথা শুনিব। মাত্র তীহার শরীর বিকসিত কদদ্ব 
কুশ্ুমের ন্যায় হইল। তখনই কামন্দকীর চমৎকার 
কৌশলের শত শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
অমাত্যকুষাঁরী অন্য দিকে পুষ্প চয়নের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন | কাঁমন্দকী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়| 
কহিলেন, বসে! ক্ষান্ত হও; দেখ, তোমার বচন 
স্থলিত, শরীর অলস, বদনেন্দ্র স্বেদবিন্দুজালে অলম্ত 
ও নয়ন মুকুলিত হইয়া আনিতেছে। প্রিয়জনের 
দর্শনজনিত সান্তবিক ভাব সমুনায় পরিশ্রমতেই লক্ষিত 
হইতেছে । আর পুষ্প চয়ন আয়ান স্বীকারে কাজ নাই। 
মালতী শুনিয়া অতাস্ত লঙ্জিত হইলেন। মাধবও 
অস্তরাল হইতে এ কথা শুনিগ়! ভাবিলেন, তগবতীর 
এ পরিহাস নহে, মনের কথা | অনন্তর কামন্দকী 
বলিলেন, এই খানে উপবেশন কর, আমি একটি 
কথা বলি। শুনিবা মাত্র মকলে উপবিষ্ট হুইলেন। 
তখন তিনি অমাত্যতনয়ার ভাব জিজ্ঞাস্থ হইয়া চিবুক 
উন্নমন পূর্বক বলিলেন, সুন্দরি ! বড় বিচিত্র কথা, 
আবণ কর !_ মনে আছে, একদা প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়ী- 
ছিলাম, মাধব নাঘে এক কুমার তোমার ন্যায় মদীয় 
হৃদয়ের দ্বিতীয় অবলম্বন? হই বটে মনে হইল, আজ্ঞা 
করুন। অমাত্যহ্হিভার এই উত্তর শুনিয়া তিনি 
বপিলেন, দেই কুমার মদন যাত্রার দিব হইতে 
অত্যন্ত বিমনা ও মনন্তাপে নিতান্ত কাতর; তীহার 
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অয়ভময় সুধাকর কিরণে তৃপ্তি নাই ও প্রিয়জন 

ধনর্গেও রুচি নাইঃ তিনি অত্যন্ত নুধীর, তথাপি 

বিষম অন্তস্তাপ ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন না, 

তীহার দূর্ববাদল শ্যামল কোমল কলেবর কতিপয় 

দিবসেই মলিন ও পাও হুইয়াছে। লবঙ্গিকা কহিল 

সত্য, সে দিন অবলোকিতা আপনীকে তৃরান্বিত করিবার 

নিমিত্ত বলিয়াছিল, মাধব অত্যন্ত অন্ুস্থ শরীর | পরে 

কামন্দকী কহিলেন, অনন্তর যখন অনুসন্ধান করিয়া 

জানিলাম মালতীই তাহার মনোবিকারের হেতু, তখন 

আঁমারও নিশ্চয় হইল যে তাদৃশ সুশীল ৩ শাস্ত 

স্বভাবকে মালতীর মুখচন্দ্র ভিন্ন আর কে বিচলিত 

করিতে পারে ৭ চক্রোদয় না হইলে কি শ্থির সমুদ্রের 

জল কখনও ক্ষৃভিত হয়? মাধব শুনিয়া ভারিলেন, 

আহা, তগবতীর কতই উপন্যানে পটুতা ও কতই 
বা মহত্ত্ব আরোপণে যত! অথবা শা্তজ্ৰান, বুদ্ধিম থা 

প্রগল্ভতী, বক্ততীশক্তি, দেশ কালামুভাবকতা ও 

প্রতিভা এই কয়েকটি গুণ থাকিলে কি ন্বা হইতে 

পারে। 

কাঁমন্দকী কহিলেন, এক্ষণে মাধব ছুর্বহ জীবন- 

ভার পরীহার নিমিত্ত কতই হুঃসাহসিক কর্থা করিডেছে। 

মে জীবিভীশায় জলাঞজলি দিয়া নব চুত-মুকুল-দর্শন 

করে, কলকণঠ কোকিলের কুস্ুরব শ্রাবণ করে, বকুল- 

পরিমল-বাহী সমীরণ মেবন করে, দাহুরৃদ্ধির নিষিত্ত 

মজল নলিনীদল গাত্রে দেয় এবং সেই ক্রান্ত শরীরে 
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হবধাশুর করস্পর্শ করে| কুমার মাধব অতান্ত সুকুমার, 

কখনই কোন বিষয়ে ক্লেশের বার্তা জানে না। 

এক্ষণে এই রূপে কি অনিষ্ট ঘটিবে, বলিতে পরি না। 
মাধব শুনিয়া ভাবিলেন, ভগবতীর এ সমস্ত কথার 

ভঙ্গীই আর এক গ্রকাঁর। অমাত্য-তনয়। প্রিয়তমের 

হঃসহ দশী-পরিবন্তন শ্রবণে মনে মনে ভাবিলেন, 

বিরহীর এরূপ সাহছনিক কর্ম বড়ই ভয়ঙ্কর | তখন 

গোপমে সহচদ্ীকে বলিলেন, সখি ! ভগবতী আমার 

নিমিত্ত মেই সকললোকললামভূত মহীন্থভাবের যে 
ছুঃস্মরণয় অনিষ্ট শঙ্কা করিতেছেন, তাহাতে ভ বড়ই 
ভীত হইতেছি, একণে উপায় কি বল। 

ধাত্রীদ্রুহিত1 তাপসীকে বলিলেন, ভগবতি ! আপনি 

কথা তুলিলেন, তবে আমিও বলি, শ্রবণ করুন |- এ 

দিকে আমাদের ভর্ভুদারিকাঁও প্রথমতঃ নিজ ভবনের 
আলন্ব রথাঁয় সেই মাধবকে দর্শন করিগা অবধি বউই 

কাতর আছেন | অঙ্গ নকল ববিকিরণধিকতিত কমল- 

কন্দের ন্যায় পা; বোধ হয়, মনোবেদনায় নিয়ত 

অধীর থাকেন | ভীহার এ ভাব দেখিতে রময় বটে, 

কিন্ত্বী দেখিলেও পরিজনের মনে সমধিক কষ্ট হয় | 

তিনি এক্ষণে আঁর কেলি কৌতুকে আমোদ প্রমোদ 
করেন না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে ব্যক্ত করিয়া বলেন 

নাঃ কেবল করকমষলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া দিন- 

যাঁমিনী যাপন করেন এবং মদনোদ্যানের মন্দ মন্দ সুগন্ধ 

গন্ধবহও বিষবৎ কোঁধ করেন; বিশেষতঃ সেদিন সেই 
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মহানুভাব মনোরম বেশ ভুষা করিয়া মদমযাজ্া দর্শনে 
গিগাছিলেন $ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন নিজ 
যাত্রা মহৌত্নব .দর্শন মননে অনঙ্গদেবই অঙ্গপরি গ্রহ 
করিয়া স্বকীয় কাননভূমি অলঙ্কৃত করিয়া . আছেন। 
আমাদিগের তর্তৃদারিকাও এ খানে ছিলেন। দৈবাৎ 
উভয়েরই নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল। তখনই ভর্তৃ- 
দারিকার বিবিধ বিক্রম বিলাল প্রকাশ পাইতে লাখিল; 
শরীর স্তত্ত স্বেদ রোমাঞ্চ গ্রতৃতি নাত্তিক ভাবে পরম 
স্নন্দর হইয়। উঠিল | তখন উভয়েই স্ব স্ব যৌবনকে মহার্ধ্য 

জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পরস্পরের নয়ন সঙ্গতি সময়ে 

যে চক্ষু সক্কোচ হইয়াছিল তাহাতেও চিত্ত উৎস্থক হইতে 
লাগিল। আমরাও দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তদবধি 
প্রিয়সধী ছুনির্বার যাতনায় ও দারুণ দেহ-দাছে কাতয় ; 
ক্ষণমাত্র পর্ণ চন্দ্র দেখিলেও নবকমলিনীর ন্যায় মলিন 
হইয়া যান; নিশাগমে চত্দ্রকান্ত মণিহীর ধারণ করেন, 
নহুচরীগণেরা। কেহ কপূরিরম, কেহ বা চন্দনরস, কেহ 
বা নশিনালল লইয়া চকিতমনে চতুর্দিকে প্রতীক্ষা 
করিতে থাকে । এই রূপে প্রিয়সধী সজল কমলদল- 

য্যার জাগরণে রজনী অতিব।ছন করেন; যদি কথ- 

নিদ্রার সমাবেশ হয়, অমনি স্বপ্মলন্ধ প্রিয় সমা- 
গমে পদতলের লাক্ষারাগ প্রক্ষালিত ও কপোল-যুগল 
পুলকিত হয়; কখন বা সহনা জাগরিত হইয়া শয্যা- 
তিল শুন্য দেখেন, অমনি যেন কোন অপছ্ধত বস্তুর 
অন্বেষণ করিতে করিতে ছুচ্ছা যান; আমরা সসম্ত্রমে 
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নাম! যত করিলে, মচ্ছার বিচ্ছেদ হয়; তখন যে দীর্ঘ 
নিশান পরিত্যাগ করেন, বোধ হয়, যেন তাছাতেই 
জীবনের শেষ হইল। আমরা ভর্তৃনারিকার ঈদৃশী 
দারুণ দশ! দর্শনে কর্তব্যবিমুঢ হইয়া] কখন জীবম 
পরিত্যাগে ক্তসঙ্কপ্প হই, কখন বা দুর্বার দৈবের 
শত শত বার তিরক্ষার করি । অতএব আপনি অব- 
লোৌকন করুন, এই লাবণাময় সুকুমীর শরীরে কুসুম 
শরের বিষম শর প্রথার যে কত দিনে শুতকলঙগায়ী 
হইবে, কিছুই বলিজে পারি না। 

বিশেষতঃ সম্প্রতি বসস্ত কাল উপস্থিত | পরেই মন্দ 

মন্দ মলয়মারুত কুলুমরেণু হরণ করিয়া লোঁকের মনে 
আনন্দ বিতরণ করিতেছে, জমর কোকিলের কলরবে 

চু্দিক আকুলিত 5 এ দিকে অভিনব ফুতমঞ্জরী বিনি- 
গত, অশোক ও কিংশুক তরু বিকমিত হইয়। কাঁম 
দেবের জ্বলস্ত অগ্নির ন্যায় প্রন্থন জাল ধারণ করিয়াছে ; 
তরুলতাগণ কেহ পল্লবিত, কেহ বা কুম্ুমিত, কেহ বা 
ফলভরে অবনত; জলে কমল, কুযুদ, কহুলার প্রভৃতি 

জলপুষ্প সকল বিকমিত | কলতঃ কি জল, কি স্থল, 
যেদিকে দৃ্চিপাত কর, অসাধারণ বসস্তসৌভাগ্য বই 
আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দিবসের অব- 
সানকাল পরম রমণীয় হয়। এই সময়ে উজ্জ্বল ধবল 
জ্যোত্মাজলে গগনতল ও দিত্বৃওুল প্রক্ষালিত হয়। 
হিম নিম্মুক্ত তার ও তাঁরাপতি পরম শোভন হইয়! 
বিরাজ করেন। বিয়োনীর পক্ষে এ সকল ভয়ানক 
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কাণ্ড । জানি না, ইহাতে প্রিয়লখীর কি দশা 
ঘটিবে। 

কামন্দকী আদ্যোপান্ত আবণ কারিয়া বলিলেন, ল্লব 

ডিকে! যদি মালতীর মাঁধবোদ্দেশেই অনুরাগ জন্মিস' 

থাকে, তবে সে গুণজ্ঞতীরই কার্য । ইহাতে আমি বড় 

সন্ত্ষ্ট হইলাম, কিন্তু এই দারুণ দশ] শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ 

হইতেছে | হায়, কি গ্রমাদ! এই জুললিত শরীর 

স্বভাবতই মৃকুমাঁর, তাহাতে পঞ্চবাণ অত্যান্ত দারুণ। 

আবার মল্য়ম।রু 5, চুতকলিক! ও চাঁরুচক্জীঁদি দ্বারা 

কালগ তেননি ভীঘণ হইয়াছে । লবজ্িকাঁ বলিল, 

ভগবতি |! আরও নিবেদন করি, এই মে মাধবের 

চিত্রময় গ্রতিরূপ এেবং এই ফে তীহার করবিরচিত 

কগুলস্বিত বকুলমাল1 ইহাই প্রিয়লখীর একমাত্র জীবনাব- | 

লম্বন | মাধব অন্তরাল হইতে শুনিয়ী সভৃষ্ণ-মাননে 

কহিলেন, হে বকুলাবলি ! তুমি প্রিয়তমার প্রিয় সামগ্রী 

এ ভুবনে তুমিই ধন্য ; অননামুলভ কণ্টলম্বন লাভে 

তুমিই জন্ম সার্থক করিলে । এই বূপে পরস্পর কথাবাস্বা 

চলিতে লাগিল । 

ইতিমধো শঙ্করগুহের দিকে একটা ঘোরতর কল- 

রব হইয়া উঠল সকলে স্থিরকর্ণে এই রব শুনিলেন | 

“কে অরে শঙ্করগৃবাসিগণ ! ভোমরা সকলে সাবধান 

হও | নেই পোষিত ছু শার্দুলটা সহসা যৌবমগুলভ 

ছব্বিবহ রোষভরে বলপূর্বক লৌহুপিষ্তর ও শৃখল 

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গৃহ হইতে বহির্থত হইতেছে; 



উতীয় অঙ্ক । ৪৭ 

উহার লান্ুল ও শরীর স্ফীত হইয়া ছ্বিগ্ুণ হইল 
মঠের বাহির হুইয়াই প্রচণ্ড বজশাতের ন্যায় দারুণ 
চপেটাঘাতে নব তুরজাদি জীবসমুহ্ন পতিত করিতেছে 
এবং ব্যগ্রতা সহকারে ছতজন্তু কবলিত ও চঝ্রিত 

করিতেছে ॥ অস্থি ও দন্তের পরস্পর গ্রভিঘাতে 

বিকট কড় মড় ধনি হইতেছে; কঠোর নখর প্রহারে 

জীব জন্ত বিদারিত করিয়া রুধিরধারায় সঞ্চরণ মার্থ 

পঙ্ষিল করিল» মধ্যে মধ্যে ভ'ম গজ্জনে হতশেষ 

প্রাণিগণকে ভাত ও বিদ্রাবিত করিতেছে * কুপিত 

কুতান্তের হ্যায় আসিয়া এ গ্রিয়লখী মনয়ন্তি- 
কাকে আক্রমণ করিল; সকলে ইহার জীবন 

রক্ষায় যত্ুবান্ হও |” এই কথা বলিতে বপিতে বুদ্ধ 

রক্ষিতা ত্রস্ত ও বান্ত সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইল এবং 

পুনর্বার বলিতে লাখিল, আমার প্রিয়সধী নন্দনের 

সহোঁদর। মদয়ন্তিক শঙ্করগৃহে ছিলেন। সহসা মেই 

দু শাদ্চুলটা আনিয়া তদীয় পরিজনধর্থকে হত ও 
বিদ্রাবিত করিল ও তাহছাকেও ধরিরাছে। তোমরা 

সকলে আসিয়া রক্ষা কর। কামন্দকী প্রভৃতি সকলেই 

বুদ্ধরক্ষিভার মুখে মদয়ন্তিকীর. ব্ষিম খিপিতির কথ 

শুনিয়া গ্রমাদ গণিতে লালিলেন । 

তখন, মাধর- “কোথায় কোথায়” এই কথা বলিয়া 

শশব্যস্ত হুইয়' অন্তরাল হইতে বহিগত হইলেন । 

মালতী সহসা মাঁধবকে উপনীত দেখিয়া হর্ষ ও ভয়ের 

মধ্যবর্তী হইয়া বিলোললোচনে তীঙ্থার প্র্ত দৃষ্টিপাত 
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করিলেন; তখন মাধব ভাবিতে লাগিলেন, আহা 
আমি কি পুণাবান্! আমার অসস্ভাবিত দর্শন লাভে 
প্রিয়া উল্লাসিত লোচনে আমাকে দেখিলেন | বোধ 
হুইল, ষেন অবিরল কমল মালায় গ্রথিত ছুপ্ধআোতে 
সাত বিস্ফারিত নয়নে কবলিত এবং অয্বতবর্ষণে 
পরিষিক্ত হইলাম | এইবূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশে 
ুদ্ধরক্ষিতাকে কহিলেন, দুষ্ট শার্দি,ল কোথায়? সে 

বলিল, এ উদ্যানের পথে । শ্রবণমাত্র মাধব সেই দিকে 

বিকট বিক্রমে ধাবমান হইলেন। কামন্দকী তাহাকে 
সাবধান করিতে লাঞখ্লেন | মালতী, কি প্রমাঁদ! কি 
সঙ্কট! এই ভাবিতে লাগিলেন | মাধব যাইতে যাইতে 
দেখিলেন, ব্যাত্বের সঞ্চরণ পথ, শোণিভ-আ্োতে 
প্লাবিত ও হত জন্তুর অবয়বে প্রচণ্ড ভয়ানক হইয়াছে । 
অনস্তর পোপতাঁপ চিত্তে কহিলেন, আঃ কি বিপদ! 

আমরা বিদ্ুরে, কম্যটি পশুর আক্রমণ গোঁচরে, কি 
করি। সকলে হা মদয়ন্তিকে ! হা মদয়ন্তিকে | বলিয়া 

রোদন করিতে লাগিল ইত্যবসরে, মকরন্দ সহসা উপস্থিত 

হইয়া শ্বাপদাহত অন্যান্য পুরুধের করতলস্থ অস্ত্র লয় 
ধাবমান হইলেন। সকলে তাহাকে সাধুবাদ করিতে 
লাগিল। ঠিনি বাঁধা দিবা মাত্র শার্দল আমিয়া 

তাহাকে বেই নখর প্রহার করিল, অমনি মবরন্দও শার্দু ল- 
কৃত প্রহার গণনা! না করিয়া তৎক্ষণাৎ খড়গ প্রহার করি- 

লেন এবং মুস্ছিতি হইলেন। সেই প্রহথারে দুর্ঃ 
শ্বাপদ নিহত হইল দেখিয়া সকলে অপরিমীষ আনন্দিত 
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হইলেন | কামন্দকী ও মাধব আদিয় দেখিলেন মকরন্দ 
২জ্ঞাশূনা, খর নখর প্রহারে শরীর হইতে রুধিরধারা 

বিগলিত হইতেছে, অপিলতা ভূতলে পতিত আছে 
এবং মদয়ন্তিকী তাহাকে ধরিয়া তৃলিতেছে। সকলে 
 মকরন্দের তথাবিধ প্রহার ক্লেশ দেখিয়া হাহীকার করিতে 
নাগিলেন। মাধব কহিলেন, ভগবতি! বয়স্ত কি 
বিচেতনই থাকিলেন, তবে আমারও আশা রখা । 
'আমাকে রক্ষা করুন। এই বশিয়া যুঙ্ছিত ও ধরাশায়ী 
হুইলেন। ল্বঙ্গিক1 ধরিয়া ভুলিতে লানিল। 



ম]লতীমাধব। 

টি 

তুর্থ জফক। 

কমন্দকী গ্রন্ভৃতি কলে একতাঁন মনে নানী যর 
করিতে লাগিলেন | মদয়ন্তিকা কহিলেন, ভগবতি ! ইনি 
বিপন্ন জনের বন্ধ, সষ্গ্রতি আমার নিখিত্ত সংশফিত জীনন 
হইয়াছেন। আপনি অনু গ্রহ করিয়। রক্ষা করুন| তখন 
কাষন্দবী উভয়কেই কমণ্ডলুজলে সিক্ত করিয়া বাতাম 

দিতে আজ্ঞ। দিলেন। মালতী প্রভৃতি ঢেলাঞ্চল দর্চাণিত 
করিতে লাগিল। ক্ষণমধেই মকরন্দ মোহ্টন্য হা 

মাধবকে বিচেতঘ দেখিয়া কহিলেন বয়স্থা ! বয়স | এত 

কাতর হইলে কেন, এইত আমি প্রস্থ হইরাছি। এও 

বলিয়!। খাত্রোথান করিবামাত্র মদয়ন্তিকা যৎপরোনান্তি 

প্রীতা হইলে | মালতী আর বিলম্ব সহিতে না! পারির়া 

ওৎমুক্য বশভঃ মাধবের ললাটে করম্পর্শ করিয়া বলিলেন, 

তোমার গ্রয়বয়স্তা মকরম্দ সৌভাগ্য ক্রমে টচৈতমা লা 

করিয়াছেন | অমনি মাঁলতীর* করস্পর্শ মাত্র মাধবের 

মৌহ অপনোদিত হুইল । উঠিয়া! সাহপিক সখাকে নমধিক 
নমাদরে আল্ল্ীন করিলেন। কামন্দকী উভয়ের 

শিরোঘাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া আপনাকে জীববৎম। 

জ্ঞান করিলেন | অন্যান্য সকলেই তীহাদিগের চেতনা 
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গ্রাণ্ডি বিলোকনে শ্সাছ্লাদে উতফুল্লনয়্ন হইল । সকলেরই 
মুখ হৃক্চাত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল । 

অনন্তর বুষ্কারক্ষিতা গোপনে মদয়ন্তিকাঁকে কছিল মখি! 

যে মকরম্দের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি এই; কেমন 

আমার কথা সত্য কি না? তিনি কছিলেন, নথি । আমি 

ভখনই বুবিয়াঁছি ইনি মাধব ও ইনি মকরন্দ। তোমার 

কথা সত্যই বটে! অসাধারণ গুণ না দেখিলে কেনই বা 
তুমি তত পঞ্ষপাতিনী হইবে । অনন্যস্থলভ মৌএভ না 
থাকিলে কি দ্বিরেকমাঁল। সঙ্ৃকারপুষ্পে প্রীতি করে। 

নরলে!কদুরাঁপ হুধারাশির আধার না হইলে কি চকোর- 
শিকর শধাকরের অপেক্ষা করে এবং নবিশেষ রম না 

পাইলে কি চাঁতককুল নববারি ধারায় কৌতুকাঁকুল হয়। 
' মাধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন্, অখি ! এই মহানুভাঁবের 

তি মালতীর অন্ুরাগপ্রবাদ অতি যোগ্য ও রমণীয় 

হইয়াছে । কেন না, রজনী ও শশধরে, বিভা ও 
জলধরে এবং মহানদ্ী ও সাগরে দিলিত হইলেই যার 

পার নাই মনোরম হয়। এই বলিয়াই অ্প,হলোঢনে 
পুনরায় মকরন্দকে দেখিতে লাগিলেন । তখন কামন্দকী 

উভয়ের ভাবদর্শনে মনে মনে চিন্ত। করিলেন, অন্য 

মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার আকন্সিক দর্শন্ড অতি রমণীয় 

বোঁব হইতেছে | অনন্তর জিজ্ঞানিলেন, বণ মক- 

ুন্দ | তুমি নে মধয় মদয়ন্তিকাঁর জীবনরক্সীর্থ দৈবাহ 

কি রূপে মন্িহিত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন, অদ্য 
আমি নগরী মধ্যে একটা নংবাদ শুনিলাম, তাহাতে মাধ- 

তি 



৫২ মালতীমাধব | 

বের মষধিক চিতভোদ্বেগ হইবে সম্ভাবনা হইল । পরে অব- 

লোকিতীর মুখে জন্ধান পাইয়। যেমন কুম্বমীকরোদ্যানে 
আপিতেছি, বা [রে এক ভদ্রব শীয়া কুমারীকে শার্দ- 

সের আক্রমণে নিখতিত দেখিয়া! সদয়ান্তঃকরণে ধাবমান 

হইলাম | মকরন্দ কি সংবাদ শুনিলেন, তদ্বিধয়ে মালতী ও 
মাধব নান! তক করতে লাগিলেন | কাঁমন্দকী ভাবিলেন 

বুঝবি বা নন্দনকেই মালতী প্রদত্ত হইয়! থাকিবেক। পরে 

মাধবকে কহিলেন বৎম। অমাত্যতনয়া তোমাকে অন্ধদের 

মোহাপনোদন অধ্বাদ দিয়া পুস্থ করিয়াছেন। এক্ষণে 

তাহাকে তোমার প্রীতিদায় দেওয়া কর্তব্য | মাধব নিবে- 

দন করিলেন,ভগবতি ! আমি ব্যালপ্রহ।রে বিচেতন শুহ্ধৎ- 

শোকে ফুঙ্ছিত হইলে, ইনি যে উদীরত্তা বশতঃ আমার 
মোহীপনোদন করিয়াছেন, তাহাতে অমি তি 

হইলাম, প্রাণ ও মন পারিতোধিক দি, গ্রহণ করিতে আজ্জঞ 

করুন। তখন লবঙ্গিক। কহিল, আমাদের রিরসীর 

পক্ষে এইপারিতোধিকই অভীষ্ট । শুনিয়া মদয়স্তিক1 ভাবি- 
লেন, আহা,মহান্ভাব লোকেরা অময় মত কেমন হমধুর 

বাঁক্যবিন্যান করিয়া লোকের মন হরণ করিতে পারেন! 
মকরন্দ আবার কি উদ্বেগের কথা শুনিলেন, মালতী এই 

প চিন্তা করিতে করিতেই মাধব জিজ্ঞামিলেন, বয়স্য! 
আবার অধিক উদ্বেগের বার্তাকি ? বল দেখি। 

এই জিজ্ঞাসা মাত এক জন লোক আিয়| মদয়ন্তি 
কাকে কহিল, বনে । অদ্য পদ্মাবতীশ্বর তোঁমাদিগের 

বাটি আগিয়া অমাত্য 'ভুরিবনগুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাদ 
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করত নন্দনের গ্রতি প্রসন্ন হুইয়! স্বয়ং মালতী সমর্পণ 

করিয়ছেন | তোমার ভ্রাতা আদেশ করিতেছেন 

তোমরা আনিয়া বিবাছের আমোদ প্রমোদ কর। তখন 

মকরন্দ বলিলেন, বয়স্যা। সে এই বার্ড আর কি। মালতী 

ও মাধব এ কথা শ্রবণমাত্র অতিমার আন ও বিমন! 

হইলেন । মদয়ন্তিকা আনন্দে মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া 

বলিলেন, সখি ! এক নগরে নিবাপ ও এবত্র £ুলিখেলা 

গ্রযুক্ত এত দিন আমার প্রিবসবী ও ভগিনী ছিলে; 

এক্ষণে আবাঁর আমাদের গৃহলন্ষনী হইলে। পরিব্রাজিকাঁও 

বলিলেন, বৎনে মদয়ন্তিকে ! মৌভাগ্যক্রমে তোমার 

ভাতার মালতী লাভ হইল | এক্ষণে তোমরা যার গর 

নাই বুবী হইলে । তিনি উত্তর করিলেন, সকলই 

আস্নার আশীর্বাদের ফল | অখি লবজ্গিকে ! এত দিনে 

তোমাদের পাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ হইল। মে উত্তর 

করিল, মখি! আমাদিগের আর কিছুই বলিবার নাই । 

এই রূপে তাহার! তদ।নীস্তন ম!ননিক ভাব সংগরোঁপিত 
রাখিলেন। অনন্তর মদয়ন্তিক। ও বুদ্ধরশ্িতা বিবাহ- 

মছোঁত্নবে যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন | লবঙ্সিক কীমন্দ- 

কীকে গোপনে বলিলেন, ভগবতি | মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার 

কটাক্ষ বিক্ষেপের ভাব দেখুন £ উহাদিগের নয়ন ঈষৎ 

বিদলিত নীলকমলের ন্যায় । আর আনন্দ, বিশ্মায় ও অধী- 

রত] যেন ছদয়ে পধ্যাপ্ত স্থান না পাইয়াই নয়নপথ দিয়া 

বহির্থত হইতেছে । বৌধ হয়, উহার! মনে মনে গ্রণর লন্ন্ধ 
বন্ধন করিয়া থাকিবে | পরিত্রাজিকা ঈমহ ছান্য করিয়া 
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বলিলেন, ই] ঠিক বিবেচন। করিয়াছি | উহার, বিলোৌকম 
ঘ্বার! যে মনেমনে অপরিমের সুখ মন্তোগ করিতেছেনতাহা 

অপানবিক্ষারিত ও 9 টে লোচনভঙ্গী দ্বারাই বিলক্ষণ 
বুঝতে পারিয়াছি। উহারা এইরূপ বিতর্ক করিতে লানি- 

লেন | মদয়ন্তিক1ও লোকের নহিত যাইতে যাইতে 

বু্ধরঞক্ষিতাকে কছিলেন, সখি 1! আপার কিএ গ্রাণগ্রদ 

কমললোঁচনকে দেখিতে গাইব? সে বলিল, যদি টব 

অনুকুল হুনঃ ভবে দর্শনলাঁভ অনস্ত। বিত কি। এই রূপ 

কথাবার্তায় উভয়ে সানন্দঘনে ভবনে প্রস্থান করিলেন। 

মাধব, মালতী-প্রত্যাশীয় নিতান্ত নিরাশ হইয়া 

একবারে মিয়মাণ হইলেন | মনে মনে কহিলেন, ছে 

যুশীলতন্তদ্ছিদ্র আশাতন্ত! তুমি টির দিশের মত ছিন্ 

হও ; হে ুয়ুতর আধিব্যাধি! এক্ষণে তোমরা শিরবধি 

আমার মনে বিআাম কর ওহে নেরাশ্য! ভুমি এক্ষণে 

সহানা অন্যে আমাকে সম্ভাষণ কর $ হেছদয়। তুমি 

পনাঁর অসমীক্ষাকারিতার কল অনুভব কর 2 ছে হাধী- 

রা: তুমি অব্যাজে আমার শরীররাজ্য অধিকার কর 

হে বিধাতঃ! তুমি সুগ্থ হও; হে মদন ! তুমিও কতক যয 

হও | অআগন। তোমাদিগের দোষ কি আমি অশৌ- 

ভাগ্যশালী; যখন অশ্বলভ গ্রিয়তম নামগ্রীর আশা 

করিয়াছি, তখনই নৈরাশ্য অবলম্বন স্থির হইয়াছে। গে 

মমুচিত প্রতিকলের জন্য অনুতাপ করি না| কিন্তু নন্দন 

বালানের কথা শুনিয়া প্রিয়তমার মুখশোভী যে রা 

কালীন ঠধ্র চন্দ্রের নায় মলিন হইয়াছিল সেই ভা 
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নিরন্তর আমার অন্তর্দছ করিতেছে । ভখন কাগন্দকী 
দেখিয়। ভাখিলেন, বহন মাধব ত অতান্ত ধিমন] 2 মাল- 

তীও নির।শী হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, দেখিলে 

কষ্ট হয়ঃ এখন কি বলিয়াই বাঁ গ্রবোধ দি! এই 

ভাঁবিয়। বলিলেন, বন! ছিজ্ঞানী করি, তুমি কিমনে 

করিয়াছ্ছ ৭ অমাত্য স্বয়ং তোমাকে মালতী মধর্পণ কিন 

বেন । মাধব লঙ্জিত হইয়া বলিলেন, লী না। তিনি 

বলিলেন, তবে এত আ্ান ছইলে কেন? মকরন্দ কহি- 

লেন, ভখবতি । নন্দনকে মালতী দান ত হইয়া গেল | 

তিনি কহিলেন, বহন । তাহা শুনিয়!ছ, মে ত প্রদিদ্ধ 
কথ ১ যখন রাজা, মন্দনের নিমিভ মালতী গ্রার্থন। 

করেনঃ তখন আমাত্য বলিয়াছিলেন, “নিজ কন্যার প্রতি 

মহারাজের এরভৃহই আছে।” লোকের মুখেও শুনিল।ম 
অদ্য রাজাই স্বয়ং মালতীকে দান করিয়াছেন | দেখ, 

মকরন্দ ৷ মন্ুষ্যগণের আন্তরিক অন্ুরাগই ব্যবহারের 
প্রবর্তক এব প্রতিজ্ঞাই কর্তব্য কর্শের গ্রধান নিয়ামক | 

খের কথা কেবল পাপ পণ্যের হেতু মাত্র । অমাত্য 

আমাদিগের অভীষ্ট লিদ্ধির নিমিত্ত এ কপটময় বাক্য 
বলিয়া! রাঁজাকে প্রতারণা করির'ছেন। মালতী কিছু 
রাজার নিজ কন্যা নয়। পরকীয়। ছুহিত। দানে রাজার 
অধিকার, ইহ। আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্য- 
বচনের নিগুঢতত্থ পর্ধযলোচন| করিয়া দেখ। বন । আমি 
কি নিতান্ত অনবধান হইয়া বলিয়া আছি, ভাবিতেছ ? 
এই যুবঘুগলের মংযোজনা বিষয়ে যে নয়ুদাঁয় অনিষ্ট 
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শহা] কর, ভাহা! যেন শক্ররও ন! হয়। আমি প্রাণপণ 

করিয়া সর্রতৌভাবে যন্ত্র করিব | ইহা শুনিয়। মক- 

রন্দ বলিলেন, ভগবতি ! যাহা আজ্ঞা করিলেন তা 

সঙ্গত ও শিরোধাধ্য। মাধব আপনার নিজ থস্তান- 
যাধবের গ্রতি দয়া ডান হউক, বা ন্সেছ বশতই হউক, 
আপ নার নংসারবিরত চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া আছে। 

আপনিও স্বধর্শীঘুলভ আঁচারে বিদুখ হইয়া নয়ুচিত যত্ 

করিতেছেন, ইহার গর যাহা, মে দৈবায়ভ্। 

টা রূপ কথা বার্তা হইতেছে, এই সময়ে সংবাদ 

আঁমিল অমাত্যপত্রী মাঁলতীকে লইয়া! শীঘ্র বাইতে 

আদেশ করিতেছেন | শুনিয়াই মকলে গাত্রোখান কৰি 

লেন | মাপতী ও মাধবের কামন্দকীর গ্রবোধ বচনে 

বৈশ্বান জন্মে নাই । ভাছারা এক্ষণে করুণ। ও অনুরাগ 

সহকারে পরস্পর অবলোকন করিতে লীগিলেন | মাধৰ 

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, আঃ কি কউ! 

মালঠীর সহিত মাধবেব লোকযাত্রান্নখের এই অবধি 

শেঘ হইল ! আহা, বিধাতার কি চমৎকার কৌশল 

তিনি অসুখ বিতরণ করিবেন ১ কিন্তু প্রথমতঃ সুহ্ৃদের 

নায় কিঞ্চিৎ অনুকুল হইয়া আশীলতার অদ্কুর উদ্ভেদ 

করেন, আবার কিছু কাল পরেই দারুণ গ্রতিকুল হইয়া 

আশালতা। উন্লিত ও মনোবেদন! দ্িগুণিত করি 

দেন। মালতীও সকরুণ যুহ্ম্বরে কহিলেন, ছে মহা- 

ভাগ! নয়নানন্দকর এই দর্শনই “জন্মের মত দর্শন ! 

র্ জীবিত-তৃষণার ফল যাহা হইবাঁর হইল ;নিষ্ক- 
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রুণ পিতার ঘাতুকরুন্তি চরিভার্ হইল এবং দারুণ 
দৈবদ্রবিরিপাকের সমুচিত ফল কফলিল! আমি লয়, 
হতভাগিনী, কাহারই বা দোষ দিব । আমি নিজে 
শনাথা কাহ!রই বা শরণাপন্ন হইব । লবঙ্গিকাঁ কহিল, হা 
িত। আমাত্য ! তুমি আমার প্রিয়নখীর জীবন সহশক্রিত 
করিলে তাহারা এই পে শোক করিতে করিতে কাম- 
৪৪ রহিত প্রস্থান করিলেন । 

হা 2 ৮০ 55545 রা ন।শাপেশ, গন্দেহ নাই | হায়! ভাভিন নিত শ্শ সান্তা 

তারা জন্ম কল করা, বোধ হয়, অনমার ভানো ঘটল 
পাম ভিরনি ্ ০2৮১২ না! গ্রফণে কি কাগ। শ্রশ।নবামই য়ঃ কগর্প । 

অন্যথা মনের নিব্বেদ দুর হইবার না ঠা ০ 2 সা শি ই সা ১ ে 

জজভাগলেন, বন্য! কেমন। মন্ধন্তিকর নিশি বিঃ 
০চামার মশঃ অতান্ত উতৎ্কপ্টিত ? তিনি কহিজেন। 
নখে । যথার্থ । আমাকে ব্যালগ্রহারে ছুঙ্ছত দেখিয়। 

আন তুম ক্রব্াদের  গ্া ণমংহার করিয়া যৃতার করল 

কখল হইতে যাহাঁকে রক্ষা করিয়া, মে কি আর অন্যের 
হিত প্রণয় সুঃনা করিতে পারে, কখনই নাঃ এবং 



৫৮ চতুথ অঙ্ক । 

মেই কমললোচনার তদানীন্তন মনোরম ভাবেও তোঁষার 
গ্রুতিই অনুরাগ চিহ্ন গ্রকটিত হইয়াছে। মে জন্য চিন্তা 

নাই; চল্, এক্ষণে এ নদী সম্ঘমে অবগাহন করিয়। 

নগরে গ্রবেশ করি। এই বলিয়া দুজনে তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন। 
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পঞ্চম অঙ্ক | 

নগরী মধ্যে প্রবেশিয়া মকরন্দ কার্য্যাম্তারে ব্যাসক্জ 
হইলেন, মাধবও শ্শান বানের সংকপ্প দুটতর করিয়া 
তদ্দিবনের অপরাক্ধে নগর সন্নিহিত মহতী শাশানভূমি 
লক্ষ্য করিয়া চলিলেন 1 কুটিল কেশ উন্নত করিয়! 

বাবিনেন, অনিলতা হস্তে লইলেন এবং অতি গত্ভীর- 

বেশে শ্বশান দেশে প্রবেশিলেন | মনল্তাপে, তাহার নীল 
কমল সদৃশ কলেবর ছুষর, চরণন্যান স্থালিত ও মুখ 

সকলঙ্ক শশান্কের নায় মলিন কিন্ত্র সাহস অপ- 

ধ্যাণ্ড। এইফ্গে তিনি নমছিত নস্পাদনে চলিলেন। ক্রমে 

নন্ধাকাল অতিবাহিত হুইনস। নভোমগুলের প্রান্তভাঁগ 

নীলবর্ণ তমঃপুচ্ঞ আর্ত হইতে লাগিল । দিকাকরের 
গ্রভাবে পেচক ও অন্ধকার গিরিগুহ! প্রভৃতি নিভৃত 
দেশে ছিল, এক্ষণে যেন ভীতের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ 
বহির্ণত হইতে লাগিল। উন্নতানত স্থান সকল ক্রমে 
সম্বল বোধ হইতে লাগিল । রজনীর প্রারস্তে বন ক্রমে 

ক্রমে এব্নূপ মীলবর্ণ হইল, যেন বাত্যাবেগে £ুমস্তোম 
আনিয়] সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিল। বন্ুমতী দিবাঁভাগে 
প্রখর কুর্ধযরশ্মিতে সন্তপ্ত ছিলেন, এক্ষণে যেন নীল তমঃ- 
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সশিলে অবগাহন করিতে লাহিলেন | দিবাঁচর পক্ষি- 
থণ দিবাকর বিরহে ক্ষণকাল কলরব করিয়া 1 পরিশেষে 

অগত্যা খোনাবলম্বন করিল । রজনীর জন্তঙা স্ব স্ব 
অভিপ্রেহ নাধনার্থ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল । রুমঃ 
চতু্দণীত রাত্রি, করেই শিবিড় অন্ধকার হই উঠিল : 
পোধ হইল, যেন গগনমণ্ডল হইতে কজ্জ্বল ব্র্টি হইতেছে 
(এব প্ররুতির বলুজাত তাহাতে লি পপ হুহতেছে। 

দঃসময়ে কিন হর। দিবাকর ও নিশাকরের অজ্ঞবে 

শণরগণও শমপিক উজ্জ্বদতা ধারণপুর্বক তিমির নিরা- 
করণে গযব করিতে লাখিন এবং খনন ও গঞন- 
তলে ক্ষণধিনশ্বর চো ? সঞ্চ। রহ করিতি লাখিন। 

গৃথি [বী বিল্লীরবে লী 11 অমন্ত জগৎস্তন্ধ ও গ্রন্মপ্ 
হইল | 

নি 

মাধবের হদয়ে ভয়ের মঞ্চার মাই | ভিনি লদৃশ 

রজনাতে একাকী শন।খ।নে শুশ;ন দেশে এবেশিলেন | 
দেখলেন, মন্মুখে শন্যাংগোদদীবী জন্ত্রণণে পরি প্র 
নক শাশান স্থল কোন স্থানে চিতা জ্যোতি ভা 

৬. ৫ 
১285৩ ওজ্ব্বলো শিকটগ্ছ অঞধকার দূরাভভ হইতেছে, | দ্ণ 

৩৫ 

তাগ ভয়াবহ তমঃপুঞ্জে জারত। কে।ন প্রদেশে ভাকিন 
যে।গিনীগণ মিলি য। কিল কিল শন্দে কোলাহল 
করত কেশি ও চাকার করিতেছে । কোন স্থানে বেতাঁল 
ভৈরব ভূত প্রেহগণ ভীমনাদে গজ্জন করত নরমুওড লঈর। 

তত হইয়। 

র্ 

৪1) ডা কোত্বকে মত | কোথা বা বিকটাকার শব নকল ম 

৮গাবিষ্ট হইর। মহান্য আস্টো নৃত্য করিতেছে । কোথাও 
1 

৯. 

৫ 
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বা নরকপালের ঠষন গ্বনি, কোথাও বাহুপ, হাপ, ছুপ 
৯ রি 

দাপ. ইত্যাদি শব্দ, কোথাও বা মরু মার ধর ধর ইতা|দি 
রব মধ্যে মধো শিবাগণের ঘোর বিরাব | উল্কাযুখেরা 

31 তত্ততঃ ধাবম।ন হইতেছে; তাহাদিগের মুখ আকর্ণ 
বিদীর্ণ ও বিকট দশন পওক্তিতে পরিপূর্ণ ব্যাদান মাত্র 

গগ্নি গ্রণীপ্ত হইয়া উঠে। শিাজ্জ্রালার ম্যাম তাহাদিণের 

পোচন, তিমিরে কেছ লক্ষ্য কেছ বা অলঙ্ষা হইয়াই 

শবমাংন অন্বেষণ করিতেছে । কোন ভাগে পুতনাগিণ 

গবিরত নরমাধ্ন প্রা করিতেছে, আবার রকদিগকে 

বন্ুক্ষু ও বর্ঘর রবে কীন্দিতে দেখিয়া গ্রন্তমাংম উদ্গীরণ 

পূর্বক শান্ত মি হ। তাঁহাদিগের খঙ্গ,র রৃশ্গের ন্যায় 

দ্ব, শরীরাছিি সয়ুদায় এন্থি দ্বারা বদ্ধ ও ও ক্লুষ্বর্ণ চ্ 

'্গারত। দেখিতে কি ভয়।নক ! কোন দিকে দেখিলেন, 

বিবটাকার পিশাচগণ, অহজেই বিবর্ণ ও দীধকায় 

বলিয়া ভগানক, তাহাতে আবার বিশাল-রমন|-সঙ্কুল 

করিয়। আরও ভয়ঙ্কর হইয়া 

আছে | সম্মুখে আরও এক বাীভৎ্ন কাঁওড দেখি 
ন। এক দরিদ্র পিশাচ বনুকাঁলের গর এক শব 

পাইয়। প্রথমতঃ তাহার চর্খা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া 

তুলিল, ম্ফীত কি পৃতিগন্ধিসুলভ মাংশ রাশি 
বাগ্রতা সহকারে ভোজন করিল, পরে শ্রান্ত হইয়া 

এক বার "চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ববক স্থির হইল । 

অনন্তর সেই শব ক্রোড়ে লইয়! বিকট দশন বিস্তার 

করিয়া মন্ধিগত মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কোন 

ন্ 



্ পঞ্চম তক 

প্রদেশে চিতাগ্সি ধগ্ ধগ, করিয়া জ্বলিতেছে। জ্বলন্ত 

মৃত দেহ হইতে নানা বর্ণ জল বিনিঃসূৃত, মাংস সকল 

গ্রচলিত, অস্থি মকল সন্ধিষ্থলিত, বশী রাশি বিগলিত 

ও বেগে মঙ্জধারা প্রনারিত হইতেছে । গ্রেতভোজীর 

চিত! হইতে এ কল পুমপরিব্যাপ্ত অং ংশ লইয়। পর- 

মাননদে খাইতেছে। . পিশাচাক্গনাদিগের প্রাদোধিক 

গ্রমোদ কি ভয়ঙ্কর ! শবের অন্বুই তাহাদের মঙ্গলমালা, 

শবহস্তই কর্ণকুগল, শবহ্ৃৎপিগ্ডই পুগুরীক মাল! এবং 

শোণিতপন্কই কুষ্গমলেগ হইয়াছে । তাহার! স্ব স্ব 

কান্ত মমভিব্যাহারে নরকপাল গ [ন-পাত্রে মজ্জা-শোণিত 

সুরা পান করিয়া প্রীত হইতেছে মাধব অকুতোভয়ে 

তারদুশ ভীষণাকার শ্মশানে পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে 

পুরাবন্তাঁ তত্রত্য নদী সন্নিধানে উপস্থিত হুইলেন। 

দেখিলেন, কুঞ্জ কুটারস্থিত টিকে চীৎকার ও 

জঘুককাদন্বের প্রকাণ্ড চওরব দ্বারা নদীর তটভাগ অতীব 

ভযাবহ। প্রবাহ ম্ধ্য শীর্ণ ও গলিত শবকঙ্ক।নে 

বারি নংরোধ বশতঃ ঘোর ঘর্ধররবে আোতোনির্থম 

হইতেছে। 

মাধব, এই রূপে সমস্ত শ্বাশানে পরিভ্রমণ ও তাদৃশ 

তীষণ বিভীষিক1 দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সঙ্কচিত 

হইলেন না, গ্রত্যুত মালতী বিষরিনী চিন্তায় একান্ত 
নিবিষটমনাই রহিলেন; তাবিতে লাগিলেন, আহা কুরজ- 

নয়ন। গ্রিয়তমার কি মনোহর ভাব! প্রণয় রসাশ্লিষ 
ম্েহপূর্ণ অন্ুরাগময় সেই স্বভাবমধুর ভাব দর্শন আব 
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কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? এক্ষণে তাহা চিন্তা করিলেও 
অমনি অন্তঃকরণ বাহ্যজ্ঞান পারিশন্য হয় ও মনে গ্রচুর 
আনন্দোদয় হয়! আহা স্থললিত মাধবী কুম্থমে স্বা- 
নিত মেই অঙস্পর্শ আর কি পাইব? অথবা এ অতি 
রাশ, এক্ষণে এই মাত্র গ্রাথনা ;-যাহার চিন্তায় 
অন্তঃকরণে অনন্ত শ্ুখ জন্মে ও নেত্রযুগল স্শীতল হয় 
আর যাহা শশিকলার নার সঙ্কলন পূর্বক গ্রস্ত, অনঙ্জ- 
দেবের মঙ্গল গ্রহ, সেই তদীয মুখচক্্র যেন পুনরায় 
দেখিতে গাই । দেখিতে পাইব কি অত্য মত্যই 
এক্ষণে তাঁহার দর্শন ও অপর্শনে কিছুমান বিশেষ নাই। 
যে হেতু এক্ষণে পুর্ব দর্শনের সংস্কার অনবরত জাগরূক, 
বিনদৃশ ব্যাপার দর্শনেও বিলুপ্ত হইল না। জীবিতে- 
শ্বরীর স্মৃতি ঘ।'র। আমার হৃদয় যেন তম্ময় হইয়া আছে! 
বোধ হইতেছে যেন কুল্তম শরের শর গ্রহার ভয়ে, 
প্রিয়তমা আমার অন্তকরণে লীন, প্রতিবিদ্বিত, লিখিত 
ও চিন্তাতন্ত জালে গ্রথিত হইয়া আছেন। এইরূপ 
ভাবনা করত প্রেত ভূমিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। 

এ শ্বশান ভূমির পরিলরে বিবিধ ভীবোপস্থার প্রিয় 
করাল নামে এক চায়ুগ্াদেবী আছেন | তথায় রাত্রি- 
বিহারী, অরণ্যচারী, নরযুগুধারী অধোঁরঘণ্টনামা এক 
চাণ্ডাল সাধক, শ্রীপর্বত% হইতে আসিয়া মন্ত্র সাধন 

* দাফণাতো কুক্ঞা নদীর সঙ্গিধানে শ্রীশৈল লানে যে পর্বত ছিল, 
গাহাই পর্দভ। উহ। লক্ষীর পর্বত, অতিপবিক্র স্থান । পর্বতের 
থান্তন দমৃন্ধ গায়ই বিলুপ্ত হইতাছে, কিন্ত পবিত্রতার অপক্ষয় হয় 
শাই। ধ্রশ্থানে গমনের ঘে ভাজ পথ দিল, হাহা রুদ্ধ হইয়াছে' 



৬৪ পথম অস্ক। 

করে। তাহার কপালকপগ্ডলা নামে এক শিষ্যা আঁছে। 

মে এ কুষঃ)ত্ুদ্ঘশীর রজনীতে মন্ত্রনিদ্ধি গ্রভাবে 

আকাশমার্দে উত্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করত এ শাশানের 

কর গে উপনীত হইল এবং চিতীগন্ধ আদা 

লাগিল, গন্ধ দ্বারাই অনুমান হইতেছে, 

এ এ জাগার করালা দেবীর মন্দির ইহার 

নিকটেই হইবে | মহ্নীধনানিদ্বী আমার গুরুদেব 

অঘোরঘণ্টের আদেশ ক্রমে, অব্য তথায় সবিশেষ পুজার 

আয়োজন করিতে হঠবে। আর গুরুদেব আন্ত! 

করিয়াছেন, দেবীর পরিতোষাথ অদ্য এক শ্রীরত্ উ 

ইরি চাহি ভাতিএক ইঃ পদ্লাবতী নগার়ে আনুদণ কাছ, 

এই বলিয়া নগরাভিয়ুখে যাইল ও নানা স্থল জন্বমন্ধন 
পাস 

করিয়। দেখিতে লাগিল | এ রাত্রিতে মাবভী জন 
লিকার উপ রি অলিন্দে শয়িতা ও নিদ্রিতা ছিলেন 

বনি গ্রদানাথ হরণ ৮০৪ লইয়া গেল। আবোরঘণ 

দেখিয়া গীত হইল] পরে উভয়ে অন্যানা পুজার 

উপকরণ আহরণ করিয়া পরিশেষে মালতীকে জাগরিত 

এবং রক্তশাল্য ও রক্তবস্সে অলক্ুতি করিল | এক 

হন্তে অন্যান্য অর্চনাদ্রব্য লইয়া ও অন্য হস্তে মালতী 

হত ধরিয়া] বধ্যবেশে চাযুপ্তা নমীপে লইয়া পিল । 
নিরীহ! মালতী পূর্বাপর কিছুই জানেন না। সহমা 

) 
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জাপরিভ হইয়া সেই হরাত্বাদিগের তাবদর্শনেই ঢষ্ট 
অভিনন্ধি বুঝিতে পারিলেন। একে ত প্রিয়মমা- 
গমে নিরাশ্বাম, তাহাতে আবার এই অনর্থপাত 
উপস্থিত। তীহার চিত্ত ষে কেমন ব্যাকুল হইল, তাহ! 
তিনিই বুবিতে পারিলেন | ভাবিলেন, হতভাগিনীর কি 
হরদৃষ্ট | না নিজ মনোরথই সফল হইল, ন। পিভার মলো- 
রথস্ই সফল হুইল; অবশেষে পাষগ চণ্ডালের ছান্তে প্রাণ 
যায়। এই ভাবিতে ভাবিতে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে 
রোদন করিতে লাগিলেন, হে নির্দয় পিতঃ | দেখ এখন 

তোমার সেই নৃপতিনন্তোব সাধনের উপকরণ সামগ্রী 
বিনষ্ট হইয়া যায়। মাধব সন্নিহিত ছিলেন, হঠাৎ এ 
করুণরনি শ্ববণে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, বিকল কুরত্রী- 
রোদমের ন্যায় কি শব্দ কর্ণকুহুরে প্রবেশ করিল। প্র 
স্বর যেন পরিচিত ও একান্ত হৃদয়গ্রাহী । শুনিবামাত্র 
অন্তঃকরণ ভগ্ন ও ব্যগ্র হইল, অঙ্গ সকলও অবশ ও স্তদ্ধ 

হইল, গতি শ্লিত হইতেছে | কেনই ব1 এমন হয়, এ 
কি! কিছুই ফে বুঝিতে পারি না। করালার আয়ভন হইতে 
এ করুণ স্বর উচ্চারিত হইতেছে, শীৃশ অনিষকর ব্যাপার 

নেই খানেই ঘটিতে পারে | বাহ হউক, দেখিতে হইল 
এই বলিয়া সেই দিকেই চলিলেন। দূর ছইতে শুনিলেন, 
হা তাত! মেই তোমার নৃপতিসন্তোষ সাধনের উপকরণ 
সামগ্রী বিন হইয়া যায়। হা স্পেহময়ি জননি ! আমার 
ভাগ্যে তুমিও লেছুশূন্য হুইয়াছ। হা! তগবতি কাঁমন্দকি ! 
তুমি মালতীগতগ্রীণা, মালতীর শুত্ত সাধনই তোমার এক 

টু 
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মাত্র সংকপ্প, ম্েহবশতঃ কেবল চির দিন তোমাকে 

দুঃখই জানাইয়াছি। হা প্রিয়মাথ লবঙ্গিকে ! এক্ষণে 
আমাকে কেবল স্বপ্পাবসরে দেখিবে! এই বলিয়া 
অমাত্যদুছিতা রোদন করিতেছেন, লোচন হইতে অবি- 
রূল জলধার] নিপতিত হইতেছে । 

মাধব দেখিয়! বলিলেন, এ কি, সেই চিত্তোম্মাদিনী 
প্রিয়তমা ? ন্দেহ নিরজ্ত হইল | এক্ষণে জীবিত থাকিতে 

থাকিতেই জীবিতেশ্বরীর জীবন রক্ষায় যু নাই। এই 

বলিয়! তদভিযুখে দৌড়িতে লাঘিলেন | ও দিকে অঘোঁর- 

ঘণ্টও কপালকুণ্ডলা দেবী সন্নিধানে উপস্থিতি হুইল 

ও নাফ্টাঙ্গ গ্রণিপাঁ পূর্বক গদ্ধাদভাবে বলিল, দেবি! 
তুি ব্রন্মাুতাঞ্োদরী, এই অপরিচ্ছিব ব্রদ্মাণ্ডের সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয় হেতু কালে কালে ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বরকে 

গ্রদব করিডেছে, তুমি আদ্যা গ্রক্কতি ; সকলেই তোমার 

ঘোগমায়ায় অভিভূত। ছরি হর বিনিঞ্ি প্রভৃতি দেবগণও 

বর্ণনা করিয়া তৌমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন না। 
তুমি জীবগণের দেহে চেতনা, পুণ্যাত্মার তবনে লক্ষী, 

বিদ্বান জনের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে আদ্ধা ও মাতৃ- 

হৃদয়ে করুণা পে বাম করিতেছ | তৌমার পবিত্র নাঁষ 

স্মরণমাত্র, দারিদ্র্য হুঃখ, ভয়, রোগ, শোক প্রভৃতি উৎ- 
পাঁত নকল দুরে পলায়ন করে। তুমি ভক্তগণের বাগ 

কপ্পতরু, তক্তগণের অত্যর্থনানু মারে নানা রূপে দম্ুজ- 

দল সংহার করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছ, ভূমি যাহার 
গ্রতি কপা কটাক্ষগাঁত কর, মে ইহছলোকে ও পরলোকে 
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পরিত্রাণ পাঁয়। আমরা শরণাপন্ন, প্রসন্ন হও ও আমা- 

দিগের অভীষ্ট সিদ্বা কর, এই বলিয়। পুন্ধবার ভক্তিভাবে 
প্রণাম করিল । 

মাধব স্বরে উপস্থিত হইয়া, দেখিয়া বলিলেন, হা 
কি প্রমাদ ! ব্যাত্বদ্বয়ের মধ্য নিপতিত যশীর ন্যায় অদ্য 

গ্রেয়ণী ভ্ররাচার পাষণ্ড চগ্ডালদিগের হস্তে নিপতিত | 
ভূরিবন্থ-তনয়' ম্বত্যুর মুখে রছিয়াছেন | হা কি হুঃখ। কি 
সর্বনাশ । বিধাতার কি নিষ্ষরুণ কর্ম | কপাঁলকুগুল। মাঁল- 

তাঁকে বলিল ভদ্রে! তোমার যে কেহ আত্ীয় স্বজন থাকে 

স্মরণ করিয়া লও । দারুণ ক্লতান্ত তোমার জন্য অতি 

রাগান্থিত। অমনি মালতীর মাধবকে মনে পড়িল । তিনি 

ক্রন্দন করত বলিলেন হে হদয়বল্লভ নীথ মাধব! আমি 

পরলোক গমন করিলেও তুমি স্মরণ করিও | মরিলেও 

যাহার গ্রিয়জনে স্মরণ করে, মে জীবিতই থাকে । 

কপালকুণ্ডলা কহিল আহা এ হতভাগিনী মাধবে 

অনুরক্ক ! অবোরঘণ্ট কহিল, যা হউক, কাটিয়া ফেলি। 
ভগবতি ! মন্ত্রমাধনের পূর্বে পুজা! মনন ক্রিয়াছিলাম, 

আঁনিয়াছি, গ্রহণ কর, এই বলিয়া খড়গ উত্বোলন পূর্বক 
ছেদন করিতে উদ্যত হইল । মাধব ততক্ষণ উপস্থিত 

হইলেন ও অগাত্যতনয়াকে নিজ 'ভুজপঞ্রে নিক্ষিপ্ত 
করিয়া কহিলেন, অরে ছবরাত্মন ! মরিলি দূর হ। মালতী 
সহন! মাধবকে দেখিয়া, নাথ! রক্ষা কর, বলিয়া 

ধরিলেন। মাধব কহিলেন, ভদ্রে। ভয় নাই; স্লেছ- 

পরতন্ত্র হইয়া মরণশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্বক তোমার সেই 



ব্য পর্ন আন । 

সাহনী নাথ পুরোবত্তীই রহিয়াছে । সুন্দরি | কম্গ পরি, 

ত্যাগ কর এই ছুরাজ্ম।র চিরমঞ্চিত পাপ অদ্য ফলোনুখ 
হইয়াছে । এই দেশ এখনিই তাহার উত্কট ফল অন্ুুতব 

করে। অঘোরঘণ্ট কহিল, আঃ এ একটা কি পাঁপ 

আয়া আমাদিগের বিস্ব করিতে লাগিল । কপালকুণডলা 

বলিল জান না, এ কামন্দকীর শুহ্ধৎপুত্র, নাম মাধব, এই 
শ্মশানে বাম করে। 

মাধব সাশ্রখলোচিনে জিজ্ঞ।সিলেন, ভদ্রে! এ কি 

বিষম কাওড উপস্থিত? মালতী কিঞ্চিৎ আশ্বাদিত হইয়া 
কহিলেন, মহাভাগ ! আমি কিছুই জানি না, এই মাত্র 
জানি, উপরি অলিনে নিদ্রিত ছিলাম, এই খানে জাগ- 

রিত হইলাম! তুমি কোথা হইতে উপস্থিত তিনি 

লঙ্জ|নআয়খে কহিলেন, ভদ্রে। তোমার পাঁণিপষ্কজ ' 
পরিগ্রহ করিয়ী জন্ম নকল করিব, এই আগ্রহ যখন 
বিকল হইল দেখিলাম, তদবধি মনের নির্ধেদে শ্ুশানবাস 

হকপ্প করিয়া এই খানে ভ্রমণ করিতেছি, ইতি মধ্যে 

ভোদার রোদন শুনিয়। উপস্থিত হইলাম | আমত্য-তনয়া 

শুনিরা ভ।বিলেন, ছাঁয় ইনি আমার নিমিত্ত এত দূর 

স্বীকার করিয়াহেন। আমি কি কঠিন! অট্টালিকা 

অনারাসে নিদ্রত ছিলাম। তখন মাধব তাবিলেন, 

শাস্ে যে কাকতালীয় অসস্ভাবিত ঘটন1 বলিয়া থাকে, 

মে এই | যাঁছ। হউক, সংগ্রতি প্রিয়তম। রানৃগ্রস্ত 

শশকলার ন্যায় এই রতি দস্থার খক্জায়ুখে নিপতিত। 
ইছাকে মুদ্ত করিতে হইবেক বলিয়া, আমার মন আতঙ্কে 



মালতীমাধষ। ৬৯ 

বিকল, কারুণ্যরনে. আদ্র বিস্ময়ে ক্ষুভিত, ক্রোধে 
প্রভৃলিত ও আনন্দে বিকশিত হছইয়! কেমনই অনির্ববচ- 

নীয় ভাব ধারণ করিতেছে । অঘোঁরঘণ্ট কহিল, অরে 

ব্রাঙ্মণভিম্ব! ম্বগীকে ব্যাঘ্ের মুখে পতিত দেখিয়। 
যুগও করুণাবিষ্ট হইয় রক্ষার্থ তাহার গোচরে পতিত ও 
নিহিত হয়, তদ্রুপ তুইও আজি আমার গোচরে পড়িয়া- 
ছিনূ। আমি হিংসারুচি ও প্রাণিহস্তা; ভাল আয়, 
আগে তোর খড়গপ্ছিন্ন রধিরআবী শরীর দ্বারা জগজ্জন- 

নীর অর্চনা করি; পশ্চাৎ ইহাকে বলি প্রদান করিব। 
মাধব উত্তর দিলেন, অরে দ্ররা্ুন্ পাষণ্ড চণ্ডাল! বিচার 

করিয়া দেখু, ইহ্ছাকে নিহত করিয়া সংলার সারশন্থা 
প্রিভূবন রত্ুশুন্য, ত্রিলোক আলোকশ্মুন্য, বন্ধুজন জীবন- 
শুন, বন্দপ্প দপশূন্য, লোকের নয়ননির্্মাণ ফলশৃন্য এবং 
জগৎ জীর্ণ অরণ্য করিতে উদ্যত হইতেছিস্। অরে পাপ! 

গরীহানলময়ে প্রিয়শীগণের ললিত শিরীষ-কুহ্বম-গ্রহা- 

রেও যে শরীর ব্যথিত হয়, তুই তাহাতেই কঠোর অস্ত 
শিগ্গেপ করিতে উদ্যত | অতএব যমদণ্ডের ন্যায় আমার 

এই তুজদও ভোর মন্তকে পড়,ক, রক্ষা কর। অঘোরঘণ্ট 
বলিল, আয় ছুাত্ম। মার, এই বলিয়া বন্ধসরিকর হইল। 
মালতী নাবধান করত বলিলেন, নাথ সাহনিক ! ক্ষমা 

কর, ও হতভাগণ অতি ভরাঁচার ; এ অনর্থকর ব্যাপার 
হইতে নিরৃত্ত হও | কপালকুগডলাও বলিল, ভগবন্ 

গুরো ! সাবধান হইয়া দরাত্মাকে নিপাত কর | তখন 

মাধব মালতীকে ও অঘোঁরঘণ্ট কপালকুগুলাকে আশ্বাস 



ও পঞ্চম অন্ক। 

দিয়া যুগপৎ বলিতে লাগিল, অগ্বি ভীরু ধৈর্ধ্যাবলম্বম 

কর; এ পাপনিহত হইল | তয় কি, করিকুত্ততেদী 

সিংহের যবগযুদ্ধে পরাভিব হয়, ইহ1 কি কেহ কখন দেখি- 
য়াছে? এইক্রপে পরম্পরের বাক্যুদ্ধ হইতে লাগিল । 

এ দিকে অমান্যভবনে মহস| মালতী নাই, দেখিয়া 

হুলস্কুল হইয়! উঠিল । নকলে হাহাকার করিতে লাগিল। 
অস্বেষণকারী লোকজনের কোলাহলে নগর আচ্ছন্ন হইল | 
কামন্দকী ভুরিবননকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, ভয় নাই। 

সৈন্যের! শীঘ্র যাইয়। করালায়তন অবরুদ্ধ করুক | এবূপ 

অদ্ভূত ভীষণ কর্ন অঘোঁরঘণ্ট ভিন্ন অন্যের নছে। বোধ 

হয়, করীল1 দেবীর উপহারের নিমিতই মে এই কাজ 

করিয়াছে । এই বলিবামাত্র অস্ত্রধারী পুরুষেরা করালার 
আয়তন অবরুদ্ধ করিল | তখন কপাঁলকুগ্ডলা কহিল, : 

আমর| অবরুদ্ধ হইলাম, এক্ণে বিশেষ পরীক্রম প্রকাঁশ 

আবশ্যক | মালতী, হা তাতঃ। হা মাত! হা তগ- 

বতি! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন | তখন মাধব 

অন্বেষণকারী লোঁকজন দেখিয়া! মালতীকে সুস্থির করিবার 

আঁশয়ে নেই দিকে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে 

অব্যগ্র হৃদয় কাঁপালিকের সহিত ঘোঁরতর সমর করিতে 

প্ররত্ত হইলেন । মাধব ও অধোরঘণ্ট পরস্পরে 

বলিতে লাগিল, আঃ কি পাপ! আমার এই অসিলত। 

তোর কঠোর অস্থিপ্রতিঘাতে প্রতিধধনিত হউক, মাধন- 

পিণ্ডে পঙ্কের ন্যায় অগ্রতিহত বেগে সঞ্চরণ করুক 

ঞ্েবং তোর শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভক্ত হউক | এই 



মালতী মাধব! রী 

রূপে উভয়ে তুগুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গরিশেষে 

মাধব তীছার শিরশ্ছেদ করিলেন | অন্বেষণকারী 

পুরুষেরা করালায়তনের সন্নিধানে মালতীকে পাইয়। 

পুলকিত মনে অমাত্য-ভবনে প্রস্থান করিলে । মাধব্ও 

প্রিয়তমার পুনজ্জীবন লাভে মনের নির্ধেদ শান্ত 

করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় কামন্দকীর আশমে প্রভ্যাগমন 

করিলেন । 



মালতীমা্ব | 

যঠ অঙ্ক । 

কপালকুগুল। মাধবের তদাঁনীস্তন বলবীর্ধ্য দর্শনে 

কিছু করিডে না পারিয়া পরিশেষে এই বলিয়া 

গভভির্ীয়া বেড়াই লাগিল, রে ছুরাত্মন্ মাধব! তুই 

[লতার নিমিভ আমার গুরুহত্যা। করিলি এবহ গা 

রোদ্যত দেখিয়। আমীকেও অবজ্ঞা করিলি) অতএব 

এই কগালকুগ্ুলার কোপের ফল অবশাই তোকে 
এক কালে ভোগ করিতে হইবে। দেখ, 'ভু্বিনীশের 

গরও যখন বৈরনির্ধাাতনে তৎপর থাকিয়া বিষদন্ত 

'ভুজল্টী তাছার দংশনের নিখি নিয়ত জাগররূক থাকে 

তখন কি আর নেই ভজন্হন্তার শান্তি জার 
এই বলিয়া কগাঁলকুগ্ডল] মধবের অনিষ্টচেখীয় নিয় 

ছিদ্রান্্েষণ করিতে লাগিল । 

এ দিকে মালতীকে জীবিত পাইয়া আমত্যভবনে 

অ(নন্দের পরিলীমা রহিল না| ক্রমে বিবাছের দিন 

আিয়া উপস্থিত | সকলে পুলকিতমনে বিবাছের উদ্যোগ 

করিতে লাগিল। ও দিকে নন্দনের ভবনে যাবতীয় 

বিবাহোচিত অনুষ্ঠান হইতে লাগিল । রথ্যা সংস্কার, 

গাভীকা। ৫ মঙ্জলকলন গ্রভ্তিতে নগর সুশোভিত হইল । 
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দকনে পুলকিত ও নগর আনন্দঘন হইস। ক্রাঙ্গণেরা 

নানা অভ্ুদঘ়িক কর্ণ করিতে লাগিলেন ও পতিপুত্রবতী 

পুরস্থীর] নান মঙ্গনাচরণে নিযুক্ত হইলেন | আমা হ্যগাত্ী 

আদেশ করিলেন, বর উপস্থিত না হইতে হইতেই শীদ্ব 

বত্মা মালতীকে লইয়া বিদ্রবিনাশের নিমিত্ত মগরদেবতী- 

দিগের পুজা করিতে বাইতে হইবে । অতএব আনুযাত্রিক 

লোকেরা সমুদয় বাঁদাভাণ্ড মমভিব্াাছারে পুজার উপ- 

বরণ ও বিবাহষোগা বেশ ভষ! লইগ প্রস্তর হউক | এই 
'আজ্ঞামত্র সমস্ত শনচ্মিত হইল কামন্দকী ও লব- 

দিক নচ্গ বাইবার নিষিত্ত গ্রন্থত হইল | 

ইতি পূর্বেই কামন্দকী ও লবঙ্গিকা মন্ত্রণা করিয়া 
নগরদেবতার গৃহের এক পার্খে মাধব ও মকরন্দকে 
রাখিয়াছিলেন । মাধব অনেকক্ষণ অবধি মীলতীর আঁগ- 

মন গ্রতীক্ষা করিয়া, পরিশেষে মালভী যাঁতা করিলেন 
কি না, তন্ত্র জানিবার নিমিত্ত নিজভৃত্য কলহংনকে 

প্রেরণ করিলেন । ভাখিতে লাগিলেন, কুরজনয়ন' 

গ্রভঙ্গার গ্রথম ৫ পিন অবধি নান] প্রণয় চিত দর্শনে 

আমার মনেোবেদ ষে বলবতী রা আছে, অদ্য হয় 

তাহার শান্তি ছইবে, না হয় ভগবহীর লীতিকৌশল 

ধিকল হইবে। অকরন্দ কহিলেন, বয়স্য ! বুদ্ধিম্তী 

ভগবতীর কৌশল কি বিফন হয়? এইরূপে কথোপন 
কথন হইতেছে, ইত্াবসরে কলহংন আনিয়া নিবেদন 

করিল, গ্রভো ! অমাত্যনন্দিনী দেবগৃহে যাত্রা করিয়া- 
হেন। মাধব জিজ্ঞালিলেন, সত্য ? মকরন্দ কহিলেন, 

১৯ 
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মখে। কলহংনের কথায় কি গ্রত্যয় হইল না? যান! 

কি, নিকটে আমিলেন! এ শুন, নান বাদ্যসম্বলিত 
মুদলগণছজের মঙ্গল বাদাঞ্ধনি শুনা যাইতেছে; যেন, 

ঘোর ঘনঘটা গর্জন করিতেছে । বাদ্যোদ্যমে আর 

কিছুই শুন। খাঁয় না। চল, যাইয়] গবাক্ষ দিয়া অবলো- 
কন করি। এই বলিয়া তীহারা গবাক্ষদ্বারে উপনীত 

হইলেন । 
€দখিলেন, প্রথমতঃ নানাবিধ পতাক মন্দ মগ 

সমীরণে উদটান হইতেছে ; পন্চাৎভাগে সুজ্জলিত করি- 

ঘটা ও বিনীত তুরজযথের নানাবিধ মনে রাজমাণ 

সুশোভিত» এ্রাতিহারিগণ সমুটিত পরিচ্ছদ পরিধান 
পূর্বক স্ব নস অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুরোভাগে বর্তমীন » মত- 

নর গজ্জন, তুরদ্দের হেযারব ও মৃদ্জের মঙ্গলঙ্থনিতে 

সকলে বধির হইয়া গেল; গম্চাৎ কনককিস্কিনী জাল: 

মালায় অলঙ্কৃত করিণী নকল বান্ ঝন্ শব্দে আমিতেছে। 

তদ্রপরি পরম ত্ুম্দরী বারনারীরা হ্বমধুর মঈগলগান করি 
তেছে। তাহাদের বিবিধ রত্বুলঙ্কার এভাবে যেন 

নভোমণডলে শত শত ইক্্রধনু উদিত হইল ; আন্দোলায়- 

মীন ধবল চামর ও গ্রমারিত শ্বেতচ্ছত্র নকল দেখিয়া বোধ 

হইল, যেন গগন নরোবরে রাজহংমগণ উৎ্পতিত হই- 
তেছে ও যণালের উপরি শ্বেত কমল নকল বিকমিত 

হইয়া আছে; গ্রতিহীরীরা বিচিত্র উজ্জ্বল কপকবেত্রলত। 

ধারণ পূর্বক সমজ্রমে চতুর্দিক্স্থ দর্শনবা্র লোকদিগকে 
দূরে অপনীত করিতেছে ) পরিজনবর্গ কিন্বিদন্তরে চা 
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দিকে মণ্ডলাঁকারে উপবিষ্ট; মধ্যভাগে নাঁন। সিন্ডুরবিম্টু 

ম্ডিত নীলবণ গজবধু আরেহিণ করিয়া মালতী আনিয়।- 

ছেন$ঃ দেখিলে বোধ হয়, যেন নক্ত্রমালায় শোভিত 

রজনীতে পূর্ণ শশিমণ্ডল উদিত হইয়াছে ; কুতুহলাক্রান্ত 

লোকেরা অনন্যদ্বষ্টি ও বাহ্যজ্কানশূনা হইয়া তাহার 
মনোহর রূপলাবাণ্য বিলোকন করিতেছে । মাধব ও 

মকরন্দ দেখিয়া! অনাত্যের গ্রচুর সম্পত্তি ও অনাধারণ 

নম্বদ্ধির ভূয়লী প্রশংনা করিতে লাগিলেন । 

মকরম্্র কছিলেন, নখে! দেখ দেখ, অমাতানন্দিনীর 

রুশ ও পাণ্ডশরীরে আতরণকি রময় দেখাইতেছে। ষেন 

অন্তঃপরিশুক্ক বাললতাঁয় কুহ্বমজাল বিকমিত হইয়াছে। 

বিবাহ মহোৎত্মবে যেমন নিরুপম শোভা, তেমনি বিষম 

মনোবেদনাও ব্যক্ত হইতেছে ! এইরূপ বলিতেছেন ইতি- 
মধ্যে করেণুকা দেবগৃহ সন্নিধানে উপবিষ্ট হইল | কাম- 

মকী, আন্ুযাত্রক লোক জন দূরে রাখিয়া মালতা ও 

লবল্গিকা মমভিবাাাহাবে দেবমন্দিরে গ্রবেশিলেন | যাইতে 

যাইতে সহ্র্ষমমে ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতা অভিলমি ত 

নিদ্ধি বিষয়ে যক্জল করুন, দেবশণ পরিণামে অনুকুল 

হউন, আমি যেন মিস্তদ্বয়ের কন্যাপুজ্রের পরিণয় কাধ্যে 

কতক্ত্য হই এবং আমার প্রযত্তু সমুদায় যেন সফল ও 
শুভদায়ী হয়। মালতীও ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি 

উপায়েই বাঁ যৃত্ুনুখ সস্তোগ করিয়া তাপিত প্রাণ শাতল 

করি; হতভাগ্য লোকে নিয়ত প্রার্থনা করে বলিয়! 

মরণও কি ছুরলভ হয়! লবর্দিকা মণতীর ভব দেশিয় 
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চিন্তা করিতে লাগিলেন, গ্রিয়সগীর মনোবেদন! অদ্য 

অনুকুল, জানেন না বলিয়! কতই কাঁতরতা প্রকাশ 

করিতেছেন | 

তাহার] পরম্পর এইকপ চিন্তা করিতেছেন, ইতি 
মধ্যে প্রতিহারী পেটক হস্তে প্রবেশিয়। বলিল, ভগবতি 

অমাতা আদেশ করিলেন, “এ অতি মঙ্গল স্থান, এই 
ভপঠিঞ্রেরিত পরিণয়োচিত অলঙ্কারে দেবতার সন্মুখেই 

মাল ভাকে অলঙ্পত করিতে হইবে |” এই ধবল পক্রবনন, 

এই লোছিতবর্ণ উত্তরীয়, এই সব্বাঙ্গের আভরণ, এই 
মৌক্তিক হার এবং এই চন্দন ও কুম্মমাভরণ দিয়াছেন, 

গ্রহণ করুন পরিত্রাজিকা, এ সৰ পরিলে মকরন্দকে 

পরম শ্বন্দর দেখাইবে এই ভাবিতে ভাবিতে গ্রতিহ্থারীকে 

বিদায় করিলেন । অনন্তর লবঙ্গিকীকে কহিলেন, বনে! 

তুমি মালতীর সহিত দেবমন্দিরে প্রবেশ কর, আমি ভত 
ক্ষণ একান্তে বসিয়া শাক্ুদংবাদান্তমারে আভরণের রব 

সকল বিবাঁছোচিভ কি ন! পরীক্ষা করি, এই ছল করিয়। 

তিনি অন্যতম গ্রাদেশে গমন করিলেন । মালতীও লব- 

দিক মাত্র নছায়ে দেবগুছে প্রবেশ করিলেন | মাধব ও 

মকরন্দ এক ভ্তপ্ত অপবারিতশরীর হইয়। রছিলেন । 

কেবল লবন্সিকাই জানিতে পারিল। 

দেবতা মমীপে উপনীত হইয়া! লবঙ্গিকা বলিল,বয়ন্যে 

এই শুভ বিবাছ কর্মে কল্যাণ সম্পত্তির নিমিত্ত জননী 

তোমাকে দেবার্চনায় প্রেরণ করিয়াছেন; এই অঙ্গরাগ ও 

কুশ্গুমমালা লও । তিনি বলিলেন, সখি ! আমি একেই 
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দারুণ দৈব ভ্রর্বিরপাকে দগ্ধ হইতেছি, তাহার উপর 
আবার মর্খান্ছেদী কথা তুলিয়া কেনই হতভাগখিনীকে লম- 

ধিক যাতনা দাও ! আর কি বলিব, আম।র ছর্পভ জনে 
অনুরাগ, কিন্তু ভাগ্য নিতান্ত বিসম্ঘাদী, একণে যাহ বলি 
অবণ কর] প্রিয় মখি লবঙ্গিকে ! তুমি আমার জীবিতাধিক 
সহোদর; তোমার এই অনাথা অশরণ। গ্রিয়মখী এখন 

মরণে একান্ত অধ্যবণীয়িনী £ আজন্ম নিরন্তর উপকার দ্বার! 
তুমিই আমার অতিমাত্র বিশ্বাস ও প্রণরপাঁর+ একণে 
তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সেই বিশ্বাস ও প্রণয়ের যু 
চিত এই প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রিয় কারা প্রির- 
নশীর কর্তব্য হয়, তবে আমি মরিলে আমার হইয়া, তুম 
সেই আনন্দপূর্ণ মঙ্গলময় প্রিয়তমের মুখারবিন্দ অব- 
লোকন করিবে । এই বলিয়া লবজ্জিককে আলিঙ্গন 
পূর্বক বারিধার! পরিপৃরিত লোচনে রোদন করিতে 
লাগিলেন । ওদিকে মকরন্দ কহিলেন, সখে! শুনলে ? 

তিনি কহিলেন বয়স্য! গ্রিগ্ার বচনায়ত পান করিয়া, 
 ম্লামজীব কুম্বমবিকপিত হইল, শরীর শ্পশীতল হইল, 

ইজ্জিয় সকল বিমোহিত হইল, হাদয় আনন্দিত ও রসে 
দ্রধীভূত হুইল ! পুনরায় মালতী বলিতে লাগিলেন, সখি ! 
আর এক এ্রাথনা করি, শুন | আমি পরলোক গমন 
করিয়াহি শুনিয়া, নেই জীবিত গ্রদায়ী জীবিতেশ্বরের 
শগীররত্ু যাহাতে পরিহীন ও বিবর্ণ না হয়, আর আমার 
স্মরণ মনন দ্বারা ওদানীন্য অবলম্বন করিয়া যাহাতে 
তিনি উত্তরকালে লোকযাত্রায় শিখিল গ্রবত্তু না হুন, তাহ! 



৭ মালহয়ার্ধৰ। 

করিবে। তোমার এই অনুগ্রহ হইলেই আমি চরিতার্থ 

হই। মকরন্দ শুনিয়া অতান্ত করুণাবিষ হইলেন এবং 

কছিলেন মি । হরিণলোচন! নিরাশ ও কাতর হইয়া 

ম্েহ ও মোহবশতঃ যে নকরুণ মনোহর বিলাপ করিতে- 

ছেন, তাহা শুঁনয়া চিন্তা, বিষাদ, বিপদ ও মছোত্নব 

ঘুগপহ আবিভুতি হইতেছে । ওদিকে লবঙ্গিক এই 

বলিয়া! গ্রবেধ দিতে লাগিলেন, জীবিতাধিকে ! তোমার 

অমঙ্গল অরে দূরীভূত হইবে, আর ও নব কথা বলিও 

না, কষ্ট বোধ হয়, আমি আর শুনিতে পারি না। তিনি 

কহিলেন, সখি ! বুঝিলাম, মালভীর জীবনই তোমাদের 

প্রিয়, মালতী গ্রিন নয়। কেন না, মানা কথা কহিয়। 

অন্য আশা দিয়া আমাকে জীবিত রাখিবে এবং নেই 
দ্বণাকর বাপার অনুভব করাইবে; অতএব এখন আম!র 

এই বাসনা, যে পরোক্ষে মনেই মহাত্মার গুণকীর্তন দ্বার 

নিরপরাধ হইয়া জীবন বিসজ্জন করিব, এই বপিয়। লবঙ্গি- 

কার চরণে পতিত হছইলেন। তখন মকরম্দ কহিলেন, 

শখে। যাঁহাকে গ্রথয়ের সীমা কহে, দে এই। 

ইত্যবসরে লবঙ্সিক মাল তীর অজ্ঞাতনারে মংগোপিত 

মাধবূকে নংজ্ঞ পূর্বক আহ্বান করিলেন । মাধবও মক- 

রন্দের উপদেশানুনীরে লব্লিকা স্থানে দণ্ডায়মান হই- 

লেন, ভর তাহার শরীর কাপিতে লাগিল । মকরম্দ 

উহাকে সন্নিহিত মঙ্গলের পুর্বব লক্ষণ বলিয়া গ্রবোধ 

পিলেন। লবদ্িকা তথা হইতে অপসৃত হইল, মালতী 

একতাঁন মনে শাধোযুখা ছিলেন, কিছুই জানিতে পারি, 
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লেন না| মালতী মাধ্দবকেই লধন্িকা জ্ঞান করিয়। 

বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মখি ! জন্্কুল 

হইয়া আমার প্রার্থনী পূর্ণ করিবে, বল। মাধব বলি- 

পেন, অয়ি মরলে! ডুঃনাহমিক কর্শা পরিহাগ কর 

মনের পৌোভ দুর কর, আমি তোমার বিরহ আয়ান 

সহিতে মমর্থ নহি | আমাতান্মতো কহিলেন অখি। 

মালতীর বিনক়নম্ত্র গ্রণ'ম ও দ্রদ্পরিহর অনুরোধ উপেক্ষা 

করা উঠিত নয়। িঠনি উত্তর করিলেন, শোভনে ! তুমি 

দারুণ বিরহ আয়ামে কাতর; তোমার মনোরথ নিদ্ধি 

কর; এস পরম্পর নংশ্লেষ শখ নস্ভাগ করি। তখন 

আজ্কানবিহ্বল। হর্ষনিমীলিতাক্ষী মালতী, অন্ুগৃহীতা। হই- 

লাম বলিয়া উঠিয়া ভীহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, 

সখি ' আলিঙ্গনম্নখে তোমার দর্শনের ব্যাথ।ত জম্মিতে 

লাগিল | আহা, তোমার শুকুদার স্পর্শ অদ্য যেন আর 

এক প্রকার ! যা হউক, বিরহগন্তাপিত হৃদয় শীতল 

হুইল, সখি গ্রণতি পূর্বক করপুটে মেই প্রপাধিককে 

আমার এই নিবেদন জানাইবে, "আমি নিতীন্ত হত- 

ভাগিনী, গ্রফুল্লকমলের ন্যায় ও সম্পূর্ণ শশিমগ্ডলের 

ন্যায় মনোরম. ভীহার সেই মুখমণ্ডল দরশশন করিয়া নয়- 

নের চিরমহোহ্লব পাই নাই, নবন্ুধামধুর বচনায়ত আবি 

পান করিয়া আচতিযুগল সফল করিতে পারি নাই, 
তাপহ্থর স্পর্শ দ্বার শরীরহতবর উপশমিত হয় নাই, কেবল 

অবিরত যাতনা ভোগ করিয়াছি! দ্ুর্নিণর যাতনায় 

প্রাণ ব্যাকুল হইলেও কেবল অযতময় মনোরথ দ্বারা এত 



-*%% দ্ধ মালতনাধৰ! 

পিন চঁপিত হিনাম। সবিশেষ শরীরমন্তাপ পুনঃ পুন? 

চার্িযাহি। যথন মশয়মাকত হয হইয়াছে, তখন আর 

বজশাতেও ভা করি না) যখন চন্দনরনে ঠণণ ষায় লাই, 
তন আর বিষমরব্ষপানেও শঙ্ক। নাই; যখন চক্্রা্ঘগ 

ঘাস, তখন আর টিহা অনপে ভগ্ন নাই ; বখন ভ্রমর 

কোকিলের শ্রগঠিভ'ষণরবে দয় বিদীর্ণ হয় নাই, তখন 

আর ঝর্রনাকেও ক্লেশকর গণন। করি না । এইরূপ নানা 

মবর্থ পরম্পরা মহ) করিয়া পরিশেষে নিরাশ হইয়া এই 

নমহমে? গ্থ অবলম্বন করিশাম।” আর গ্রিয়সগি | 

তুমিও আমাকে নর্বদ1 মনে করিবে এবং সেই জীবিভাধি- 

কের স্বহপ্তনক্কলিত এই সুলপিত বকুলমালাকে মালভীর 

জীবন হইতে বিশেষ জ্ঞান করিবে না, সর্বদা! যু পূর্বক 

কে ধারণ করিবে | এই বলিয়া নিজকণ্ সইতে বকুল- 

মালা উন্মোচন করিয়া! মাধবের হৃদয়ে বিন্যান করিতে 

করিতে দেখিলেন, লবর্গিকী নহে, অনোর গলে মাল্য 

দিলেন। তখন তিনি ভীত ও কম্পিত হইলেন । 

মাধব গ্রিয়ার শরীরম্পর্শ লাভে ভাবিলেন, আছ! 

শরীর শশীতল হইল । কপূর, চন্দ্রকান্তগণি, শৈবাল, 

য়খাল গ্রভৃতি যাবতীয় শীতল দ্রবা একীরুত হইয়া যেন 

শরীরে নিষক্ত হইল | তিনি কহিলেন, অয়ি পরবেদনা- 
নভি:জ্্ব। তুমিকি একলাই যাতনা অনুভব করিয়া ! 

দেখ, অননুভূত স্তরে দেহ দগ্ধি হইয়াছে, কেবল মংকপ্প- 

লব্ধ ন্বুদীয় সমাগমে কথঞিঃৎ যাতনা অপনীত হইয়াছে, 
এবং আমার প্রতি হোমার অকপ্ট ম্মেহ আছে, জাশি- 
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পাই কেবল এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি | ষেনকল 

দিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা ভয়ঙ্কর 1 ইত্যবলরে মক- 
রন্দ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভদ্র ! সত্য সত্যই, তুমি 

প্রণয়িনী, এই এক রমণীয় আশা অবনধ্বন করিয়াই প্রিষ- 
বশমং কথঞ্চিৎ এভাবৎকাল অতিবাহন করিয়াছেন, 

এই্ঈণে মঙ্গণসুত্রশোভিত ত্দীয় করখ্রুহছণ করিয়া সুখী ও 
চরিভাথ হউন এবং আমাদিগের মনোরথ শফল হউক | 
লবঙ্গিকা আসিয়া পরিহাস পূর্বক কছিল, মহাভাগ ! আর 
মঙ্গলুত্রদুক্ত পাণিশ্রহণের বিচারে প্রয়োজন কি, প্রিয়- 
সখীর স্বয়ং গ্রহণ সাহস কি দেখিলেন না? তখন 
অমাঙ্যনম্দিনী, কুমারীজনের বিরুদ্ধ কন করিলাম ভাবিয়া 
মুতকণ্প ও কম্পিত হইলেন । 

তখন কাঁমন্দকী, “পুর্দ্রি কাতরে ! একি” এই 
বলিয়া উপস্থিত হইব মাত্র বেপমান1 সালভী শাহকে 
আলিঙ্গন করিলেন । পরে পরিব্রাজিকা তদীয় চিবুক উন্নত 
করিয়। কহিলেন, 'বৎসে ! বাহার নিমিত্ত তোমার নয়ন- 
বুল উৎসুক, মম চঞ্চল ও তনু গ্রানিযুক্ত এবং তোমার 
নিমিভেও ফিনি তদন্ূপ কাতর + ইনি দেই প্রিয়তম 
মাধব । চন্দ্রযুখি ! জড়তা পরিত্যাগ কন, বিধাতার বাসনা 
পূণ কর এবং অনঙ্গকে অঙ্গবান্ ও পুনরুজ্জীবিত কর ।” 
লব্সিকা পুনঝ্ৰার পরিহাস করিয়া কহিল, “ভগবতি | 
এই মন্থান্ুভাব কুক্চ)তুর্দশীর রজনীতে তাদুশ হুর্থম 
শুশানে সঞ্চরণ করিকাস্থেন এবং প্রচণ্ড দোঁদণ্ড প্রকাশ 
করিয়া নালা সাহসের কাঁধ্য করিয়াছেন, বুঝি তাহাই 
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মন করিয়া আমাদের প্রেথনখী কপিতেছেন 1” মক 

£ম্দ শুনিয়। মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলে 

লবর্জিক কি চত্রর। কেমন সময় বুঝিয়া গুরুতর অন্ু- 

রাগ ও উগাকারের স্থলটা প্রদর্শন করিল | অনন্তর পাধি- 

ত্রাঙ্িক কহিলেন, "বম মাধব! অমাভা 'ভরিবনু, সকল 

সামন্তগণের পূজ্য ও নমন্য, এই ম।লতীই তাহার এন 

মাত্র অশতারত্ু ; গ্রজাপতি ও রৃতিগতি উভয়েই বোগ। 

নমাঁগধ অমাধানে টাল উহার? এবং আমিও অদ্য 

োঁযাকে সেই রত গ্রদান করিতেছি এই বলিয়া 

আনন্দ বাম্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

তখন মকরন্দ নপিনেন, "তগবতি ! তবে ত আপনার 

জ্ীচরণগ্রনাদে আমাধিগের মনোরূ্থ সকল হইল, আর 

আঁপনি রোদন করেন কেন ?” পরিব্র/জিকা অশ্রম্মাজ্না ' 

করিয়া বপিলেন, “বন মাধব! তবাদুশ সুজন লোকের 

প্রণয় যত পত্িণত, ততই রুমীয় হয় 5 তথাপি আমি নানা 

হেতুবশহঃ তোম।র মানা, আন্রোধ করি, উত্তরকালে 

আমার পরোকেও যেন উচ্াার প্রতি স্বেহ ও করুণার 

লাঘব না হয়|” এই বলিয়া মাধবের চণ ধারণে উদ্যত 

হইলেন | মাধব বাঞ্জতা। পুবরক নিবারণ করিয়া কাঁহলেন, 

“বাৎদলয প্রযুক্ত সমস্ত বিশ্মু ত হইতেছেন ?” মকরন্দ কহি- 

লেন, "ভণবতি ! অমাতাছ্বাইত), সৎরুলনত্তবা, নয়নান্দি 

দায়িনী, নানাগুণশোভিক এবং গ্রপয়িশী, ইহার এক 

একটি গুণই আমাদিগের বিশেষ বশীকরণ, সুতরাং আগ 

নার অধিক বল! বাহুল্য |” তখন কামদ্দবী, মাধব ও মল, 
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ভীকে নম্বোধন করিয়া কছিলেন, ধন, প্রাণ, আতায়, স্বজন 

প্রভৃতি যে কিছু, আ্সীদিশের ভণ্ভাই মে সমস্ত $ এবং 

শুরুষদিগেরও ধর্শাপতীই গ্রিয়তষ মিত্র, সমস্ত বান্ধবের 

লমন্টি, দ্বিতীয় ডুর্লভ্দীবন ও অসাগরোৎপন্নরতু ; স্ব 

পুরুষ, যেমন পরস্পর প্রণয়ের ভর্টিভীয আধার, অংনারে 

তেমন আর কিছু নাত | পরম্পর কথ বিতরণ করা 

ডাহাদিগের উদ্দেশ্য, পরম্পর গ্রণয়রহের বিনিম্ করাই 

তাহাদের কার্ধা এবং পরম্পর অভিন্ন চিন্তরত্তি হওয়াই 

উাহাঁদের অন্বন্ধ । দম্প হীর, পরম্পর নাম শ্রবণ করিলে 

শরীর পুলকিত হয়, পরস্পরের মুখচন্দ্র দর্শন করিলে 

সৃধপিন্ধু উন্ছ লিত হইয়া উঠে | দম্পতীপ্রণরপাশে অংযত 

থাকিগনা যিনি কালহরণ করিতে পারেন, এই ভুমগ্লে 

তিনিই যথার্থ শ্বখী | যাহারা দম্পনীপ্রণয় রমে বর্চিত। 

তাঁহাদের নীরন জীবন জ'বনহ নহে | কি নানা গুছ- 

মরা পরিপূর্ণ রম্য হর্খা, কি ঘনোহর মহাধ্য বলন 

ভষণ, কি নিবিধ শুস্বাদ স্তরন অন্পান, কি অতুল 

সখনযুদ্ধি, দম্প ঠীপ্রণর না থাকিলে কিছুতেই আ্বখী 

করিতে পারে না। যেখানে শ্রীপুরুষ্রে, প্রেম, দেখালে 
শন্য গৃহও ধনরতু গারিগু্গ। ব্ষিম বিপভিও পরম উত্নব 

এবং এই ভুলোককেই পরমসুখাস্পৰ স্বর্গলোক বলিয়া 

প্রতীতি জন্মে। অতএব তোমরা পরস্পর অবিচশিত স্মেহ 

ও সন্ভাবে লোকমাত্র। বিধানের শন্তবন্তী হও, বন্ধীজনের 

যনে আনন্দ বিতরণ কর এবং চির দিন অপার শ্বখমাগাবে 

নন্তরণ কর।” এই উপদেশ দিয়] কামন্দকী নিরন্ 
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হইলেন। মালতী ও মাধব লঙ্জ্ঞানস্ ও প্রীতিবিকমিত 

মুখে তদীয় বাক্য গ্রহণ করিলেন 

অনন্তর কামন্দকী কহিলেন, “বস মকরম্দ | তুমি এই 

পেটকস্থিত যালতীর বৈবাহিক বেশক্ভুষায় নুসজ্জিত হইয়া 

নিজ পরিণয়কার্ধা সম্পন্ন কর |” মকরন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া 

মগ্ড যা গ্রহণ পূর্বক যবনিকার অন্তরালে গিয়া! নেপথাখ্রহণ 

করিতে লাগিলেন | মাধব কহিলেন, “ভগবতি ! এ কার্শো 

বয়ন্যের বু অনর্থপাতের সন্তবনা আছে।”তিনি কহিলেন, 

“আঃ তোমার নে চিন্তার কাজ কি? যাহা হইবে আমিই 

জানি ।" ইতি মধ্যে মকরন্দ,“বয়স্য। মালতাঁ হইল'ম বলিয়া 

হালিতে হাসিতে উপস্থিত হইলেন | মকলে কৌতুকবিক- 
নিত মেত্রে দেখিতে লাগিলেন | মীধব মকরন্দমকে আলিজন 

করত পরিহাসভাষে কহিলেন, ভগবতি! নন্দন কি পুণাবাঁন্! 

ইনি আম' প্রিয়া, এই বলিয়া যে মনে ক্ষণকালও অভি- 

মান, ভাহাঁও অনাধারণ সৌভাগ্যের কর্ম| কামন্দকী 

কাহলেন, “বৎন মালতী 'মাধৰ | এ্রেক্ষণে তোয়র। দেক 

মন্দির হইতে নির্গত-হইয়া তদ্কানন দিয়া আমার 

আশ্রমসন্নিহিত বুক্ষবাটিকায় গমমি কর'। তথায় বিবী- 

হের দ্রব্যজাত সমুদায় প্রস্তুত ; যাইয়া বিবাকার্থ্য জ্পন 
কর এবং তথায় মকরব্দঞ মদয়স্তিকার আগমন পর্য্যন্ত 
প্রতীক্ষা করিবে |" মাধব, মঙ্গলের উপরি হন্গল হইবে, 
ভাবিয়া অত্ান্ত প্রীত হইলেম | কলছ্ছংন কহিল, 

আমাদিশৈর ভাগ্যে কি এমন ঘটিবে ? মাধব উত্তর 

দিলেন, "তাহাতে কোন ন্দেছ করিতে হইবে না" 
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আনস্তর কামন্দবী, মকরন্দ ও লবন্কং গ্রস্থানের চেষ্ট 

করিলে, অমীত্যকুমারী বলিলেন, শপ্রয়লথে ' তুমি কি 
যাউবে ?” তিনি, ঈষৎ হামিয়? কহিলেন, “হা! আমাদিগের 

এখন এই পথ” এই বলিয়া তাহারা মহাসযারোস্ে 

অমাত্যতবনে প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর মাধব গ্রঞরিয়তমার রোম ও শমংস্বিনু 

আরক্র করকমল করে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ্ছার দিয়া তরু. 

গহনে প্রবেশিলেন ! "যাইতে যাইতে দেখিলেন, বনভূমি 

তাল, তমাল, রমাল গ্রভৃতি তরুশ্রেণীতে অতি রমণীয় | 

গুবাকতরু পরিণত ফলভরে অবনত, তামুলীলতা তাহাকে 

তাবলহবন করিয়। উঠিয়াছে | রনাঁল পাদপ সকল কলম্ত- 
বকে বিনস্ত্রঃ কেনই না হইবে, সজ্জনের নয়বদ্ধিকালে 
প্রায়ই গুদ্ধত্য থাকে না| কোন কোন রূক্ষ বিকশিত ও 

নতশিরা হইয়া কুণম বর্ণ করিভেছে। দেখিলে বোধ 

হয়, যেন কুতজ্ঞতা পুর্ববক ভূতধাত্রী জননীর ছআর্চন। 

করিতেছে । মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য নিকুঞ্জকানন, লতাজালে 

কুদগমম।লা ও নবকিললয় প্রানদ্রভুতি হইয়া আছে | আভা- 
স্তরে বিহ্গকুলের শ্রুতিষধূর নিনাদ হইতেছে | উহার! 
এ মমস্ত দেখিতে দেখিতে রৃক্ষবাটিকায় পৌছিলেন এবং 
তথায় অবলোকিতার উপদেশানুমারে পাণিগ্রহণ ব্যাপার 
শযাধান ফরিয়] অভিমত প্রিয়নমাগম লাভে উভয়েই পরম 

খে কাল্ক্ষেগ করিডে লাগিলেন | 
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গুম অঙ্ক | 

এ দিকে নন্দন নিপরপিত লগ্াশ্রলারে নতি অমভিব্া- 

হার বিবাচোচিতবেশ পরিশ্রহ করিয়। অমাহ্যভবনে উপ 

নীত হইলেন | নন্দল মাললীনেপথাদর্শলে গ্রতারিত হঈয়। 

মালতীবেশী মকরন্দের পাণিগ্রাহণ করত আপনাকে কুতা- 

ধর্মন্য বোধ করিলেন | মকযন্দ কামন্দকীর কৌশলক্রদে 

অনায়ানে অমাত্য আবামে নংগোপিত রছহিলেন | পরদিন 

বরবগ্ন নন্দনভবনে নীত হইল | পরিক্রাজিকা, বদ্ধরক্ষিত 

ও লবক্সিকার গ্ররতি যক্রন্দের ভার দিয়া নন্দনকে আস্তাষণ 

পূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করলেন । অপরাহে নন্দন 

কুমমশরের প্রবর্তনাপরতত্ত্র হঈয়া মাল গীর গ্রহে প্রবে- 

শিলেন। কিন্তু কপট মালতী নবোঁটাম্বলভ লজ্জীব্যাজে 

তাহার মহিত বাক্ালাপও করিলেন না| নন্দন পাদ 

বন্দন পর্যান্ত স্বীকার করিলেন, তথাপি অনুকুল হইলেন 
নাঁ। পরিশেষে বল গ্রকাশ করিতে উদ্ন্ত হইলে, মক- 

রন্দ তাহাকে গ্রহীর করিলেন । নন্দন ঈদুশ বিদদুশ 

ব্যবহার দর্শনে অসন্তোষ ও রোষ ভরে দুঃখিত ও প্রক্ষ; 

প্রিতনয়ন হইয়] কহিলেন, “তুই কৌমার বন্দকী; আমার 

তোয় প্রয়োজন নাই ।* এই বলিয়া শপথ ও গ্রতিজ্ঞা 

করিয়। বানভবন হইতে বহ্ছিঃ প্রস্থান করিলেন | 
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নববঃর আগমনে নন্দনপপতনে অকালে কৌযুদা মা, 

তব প্ররত্ত হইল | গ্রাদোধনময়ে সকল লেক এ আহমেদ 

বাশ্য | তখন বুদ্ধরকিতা, এই শ্রযেগে মকরম্দ ও মদমন্তি- 

কার মংযোজনার নিমিত্ত মদগনন্তিকা নমাদে যাইল আবহ 
লা 

€ 

নণবগুর ডুঃশ।লতাদি সমস্ত রত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল । তিনি 

শুনিবা মার যার পার নাই বিরক্ত হইয়া লিজ্ালালেন, 

জম 
০ 
। "নি 1 পত্য নতাই কি মালতা আমার ভ্রাহাকে কোপিত 

কারয়াছে? কি অন্যায় তবে চল, খিযা বামশ্াপা মল- 

তীকে ভৎননা করিযা আমি |” এই বলিয়া ডু্গনে নববহর 

মন্দিরে চপিলেম। ও পিকে মকরন্দ লবা্জিকাকে জিজ্ঞাসি 

লেন, 'লবজিকে 1 ভগবতঠা হদ্ধরর্ষিতাকে ষে যে কৌশল 

বলিয়। পিয়াছেন, তাহ] কি কফলেবে” মেউভ্তর করিল, 

'অন্দেহ কি 9 অধিক বিঃ এই যে চরণনথগারে মঞ্জীরশি- 

প্িত শুনিতেছি, ইহাতে বোধ হয়, তোমার ঢঃশীলতাস্থলে 
বুদ্ধরকিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে আনিতেছে। এেখন 

তুমি নিদ্রিতঠের ন্যার উ্তপীয় বননে গচ্ছন্ন থাক 

সর্ট আমি তাঁহার ভাব পরীক্ষা করি |” এই কথা শুনি; 

মকরন্দ তথাভূত থাকিলেন | লবজিক পারে উপান্ি 

রহিল । 

মদর়ন্তিকা বুদ্ধারক্ষিতার সহিত বাসভবনের দ্বারে গিয়া 

জিজ্ঞানিলেন, “লবর্সিকে ! জান দেখি, তোমার গ্রিয়নখী 

নিদ্রিত, কি জাগরিত ? নে উত্তর করিল "সখি ' আইস 

মালতী অনেকক্ষণ বিমনা ছিলেন, এই মাত্র একটু ক্রোধ 

পরিত্যাগ করিয়। ন্টন্্রাণত হইয়াছেন, এখন আর জাগা, 
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ইও লা আড় আন্ত এই শয্োগান্তেই বন 1” ভিনি 

ব্পিরা গিজ্ঞকাণিলেন,নখি । বামণীল। মালতী এত বিমন' 

কেন, বাণঠে পার ?' মে বলিল, আহা । তোমার জাল 

থে নববতবনাক দে নিপুণ, যে গ্রণয়ী এবং ষে শৃচত্বর 
অধূরভাঁষা, এমন শ্রঘেক স্বামিনমাণমে আমার গ্রিয়নখী 

শিমলা মা হহবেন কেন)? মদয়ন্তিকা শুনিয়া বলিল, 
"বুদ্ধবক্ষিতে | উপ্ট দেখিলে ঃ আবার আমরাই যে তির 

হন %' বুদ্ধরাকত! কহিল, নণি। উপ্ট ময়। কেননা, 
মালতী তরণপাতিত নিত মে জিএম প্রাণ করেন নাই, 
নে কেব। লম্জংক্লত ; এ দোষে দে অপরাধিনী হইতে 

পারে না। ক প্রন | নববগুপিকুদ্ধ নাছনাদি দর্শানে 

তোমার ভ্রাত! মনের বিরাগে যে তিরক্ষার করিয়াছেন, 
তাহাতে তোমাপিথকে দোষাঁ বলিলেও বল! যায়। 

দেখ শাঙ্গকারের। কহিয়া থীকেশ, “আীজাতি, কুমুম 

সদশ, অ"গতবিশ্বাস পুরুষের] শ্রুকুমার বাবার করিলে 

মারা শখমামগ্রী হয়, অনাথ সহসা বিরনা হইয়া 

উঠে |” তখন লবদিবা গলদ এলাচনে বলিল, “নখি! 

দেখ, মব্চালিই কুলকু কমারার কর গ্রহণ করিয়া থাকে, কস 

কেহই মমধিক লজ্জা শীলা যুদ্গীস্বভাবা নিরীহ কলবালাকে 

প্রহার করেব বলিয়া! বাভামলে প্রজ্জলিত করে না। 

এ মকল দুঃখশৃল ঠিরষ্মরণীয় ও তমহ, ই নিমিত্ত 

রি নিবামে বিরাগ জন্মে ও এট নিমিত্তই আজন্ম 

গাঙ্ীয বসতলর বড় ঘ্বণাম্পদ | আহা । আীজম্ম যেন 

গার শা যা বেখ, একটি জনের জন তাহাদিণের 
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খাবীনত। শুখ নাই। বাঁলো পিতা মাতার, যৌবনে 
প্রিণেতার গু তৎপরে পুত্রের বশবত্রঁ হইয়া থাকিতে 

হয়| এইরূপে যাহার। ছুর্মোক্ষ টিরপরাধীনতাপিঞ্জরে 
বঙ্, তাছাদিগের সংসারে আর শখ কি? আজম্ম 

পরাম্থরতিত্রতে ব্রতী থাকিলে সমস্ত সুখই দক্ষিণা দিতে 

ইয়। অনু পাঁনই হউক, বা সুখ ভ্রঃখই হউক, কিংবা হাল্য 
রোঁদনই হউক, নারীর সন্লেই পরায়ত্ত । কি আচার 

বাবহার. কি সামাজিক ব্যবস্থা, কি ছুর্ভেদয শাজুশাসন 

যিনি যত পারিয়াছেন, কেহই  অবলার্থণের প্রতি 

কঠিন শাসন করিতে ক্রটী করেন নাই । এই সমস্ত 
অনগ্ঘয নিরমের বশাতাবশতঃ অবলাগণ) নয়ন থাকিভেও 

অন্ধ, বণ থাঁকিতেও বধির, রমনা থাকিতেও মুক ও 
অরসজ্জ, চরণ থাকিতেও পন্জ্ব এবং বুদ্ধি থাকিতেও পশু- 

বৎ হুইরাছে। স্বামিকৃত লমাদর ও প্রেমই তাঁহাঁদিগের 

এ সকল ক্লেশতমোরাশির অপ্রতিহত আলোক, সন্দেহ 
নাই | অনন্যগতি আীজাতি ষদ সেই পতি মৌভাগ্যেই 
বঞ্চিত হয়ঃ তবে কেবল তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র । 

মনয়ন্তিক জিজ্ধীসিলেন, বুদ্ধরক্ষিতে ! প্রিয়সথী 
লবঙ্গিকাঁও অত্যন্ত উপতাঁপিতী, আমার জাতা কি কোন 
গুরুতর বাক্যাপরাধ করিয়াছেন? সে বলিল হা শুনি- 

লাম, বলিয়াছেন, "তুই কৌমার বন্ধকী, আমার তোয় 

প্রয়োজন নাই ।' মদয়ন্তিকা শুনিয়া কর্ণে হস্তার্পণ 
করিলেন এবং লঙ্জিত হুইয়া কছিলেন, ওঃ কি 
আনায়! কি প্রমাদ' সখি লবন্দিকে! এখন 

১৭ 
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তোমাকে মুখ দেখইভেও ল্ঞ্জী হুইতেছে। যাহা 
হউক, এখন একটা মন্ত্রণা আছে। লরঙ্সিকা কছিল, 

বল, অবহিত আছি। তখন তিনি কহিলেন, সখি! 

আমার ভ্রাতার ছ্ুঃশীলতা গ্রভৃতি দোষ থাকুক, তথাপি 

তিনি তাঁহার ভর্তভী, যেমনই হউন না কেন, তোমা- 
দিকে তাহার মতের অনুনরণ করিতেই হইবে। 

আর আমার জাত জীজাতির অতীব নিন্দাকর যে 

অপবাদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তোমার যে তাহার 

মুল জান না তাহা নয়। লবন্দিকা বলিল, মখি! 

এ কথা কোথা হইতে উঠিল, আমরা কিছুই জানি 
না| তিনি কহিলেন, জানিবা না কেন? মাঁলতীর 

মেই মহানুভাব মাধবের প্রতি যে সঞ্জলোক প্রসিদ্ধ 

অনুরাগ প্রবাদ হইয়াছিল, এ তাহারই কল। যা হউক, . 

প্রিয়নখি ! এখন যাঁছাতে ভ্রাতার হৃদয় হইতে এ 

অভিনিবেশ নিরবশেষ উন্মুলিত হয়, তদ্ধিষয়ে যত্তুবতী 

ছও, নতৃবা বড় দৌঁষ। দেখ কুমারীগণের ত কিছুতেই 
তয় নাই, ওরূপ প্রবাঁদে পুরুষের মনে অবশ্যই তাঁপ 

জন্মিত পারে। অতএব নাবধান। আর আমি যে 

বলিলাম, ইহ! বেন ব্যক্ত না হয়। লবপ্দিক! বলিল 

সখি! তুমি বড় অদাবধান, বৃথা লোকাপবাদেও আস্থা 
কর, সুতরাং আর্দি আর তোমার মহিতও কথা 

কছিতে চাই না। তিনি বলিলেন, সখি ! ক্ষমা কর, 
আর ঢাকিতে হইবে না। মালতী মাধবগত গ্রাণ। 

আমর] কি তা সত্য নত্যই জানি না? যখন বিরহ 
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বেদনায় মালতীর শরীর রুশ ও গরিণত কেতকী- 

কুম্বমের ন্যায় ধুঘর হইয়াছিল, যধন মাধবের কর- 
কমলকপিত বকুলাবলীই জীবিতের অবলম্বন হইয়াছিল ; 
এবং যখন মধবেরও শরীর প্রাতশ্চ্রের ম্যায় ধুষর 
ও নিরুজ্ত্বন হইয়াছিল, তখন তাহা কে না দেখি- 

যাছে? আর মে দিন কুহুমাকর উদ্যানের পথে 

গপ্রম্পর মিলন হইলে, উভয়েরই লোচন বিলাঁসে 
উল্লুমিত কৌত্ুকে উত্যুল্ল ও চারুতারাঁয় বির 

জিত হইয়া যেন অনর্দোপদেশে নৃত্য করিয়াছিল, 

আমি কি তাহা লক্ষ্য করি নাই? আর যখন আমার 
জাতার মহিত বিবাহের নির্ণয় শুনিলেন, তখন ভ্ুই 
জনেরই ধৈর্য বিলুপ্ত শরীর ফ্রান এবং যেন হৃদয়ের 
ঘূলবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল$ আমরা কি তাঁহা বুঝিতে 
পরি নাই হা আরও মনে হইল। মালতী মদীয় 
গাণ গ্রদায়ী সেই মহান্ততাঁবের চেতনাপ্র।প্রির প্রিয় 
সংবাদ প্রদান করিপে, ভগবতীর বচন কৌশলে মাধব, 

মনঃ ও প্রাণ পারিতোধিক কপ্পন। করিয়া মালতাকে 

স্বয়ং গ্রহণ করিতে কহিলেন; তখন লবর্সিকে ! 

তুমিই বশিয়াছিলেঃ “প্রিয়নখীর এই পারিতোধিকই 

অভীষ্ট |” এখন সে সব কথা কি মনে নাই? 
তখন লবঙ্গিকা যো পাইয়! ভাঙার হাপয়হদে অব- 

গহন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসিল সবি । চোমার 

জীবনগ্রদ মে কোন্ মছান্বভাব ? তিনি কছিলেন, 
€ 

মূলে নাই) পে পিন আমি মাখাহ কালোশম বিকট 
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শার্দলের আক্রমণে গতিত হুইয়া অনাথা ও অশরণ। 

হই, যে জীবনদাঁতা অকারণবন্ধু তখনই মন্নিছিত হইয়া 
আমাকে নিজ ভুূজপিঞ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া মকল ভূব- 

নের নারভূত নিজ দেহ, উপহার পূর্বক আমাকে 
রক্ষা! করিয়াছেন, দুঁট দশন প্রহারে যাহার বিশাল 
নাংনল বক্ষঃটস্থল বিদারিত হইয়াছিল, দরু দর করিয়া 
রুধির ধারা বহিয়ীছিল কেবল তিনি করুণা রসে আর 

হইয়। আমার নিমিত্ত ছুষ্ট শার্দুলের নখকুলিশ প্রহার 
সহ্য করিয়া সেই নূসংশের মংহার করিয়াছেন তাহ।- 

রই কথা বলিতেছ্ি। লবঙ্গিকা কছিল হা মকরন্দ। 

তিনি আনন্দিত ও ব্যঞ্ হইয়! পুনরায় জিজ্ঞামিলেন, 

খিয়সখি ! কিকি,কি বলিলে ? লবঙ্গিক। “শুন নাই 

মকরন্দ !” এই বলিয়। তাহার শরীরে করাপণ করত 

পরিহ্থান পুর্ব কহিলেন, সখি । আমাদের মাধবা- 

শ্রাগের ব্যিয় যে কথা বলিলে, তাহাতে নিরুতর 

হইলাম | কিন্তু জিজ্ঞানা করি, তুমি বিশুদ্ধ, শ্বভাব 

কুলকুমারী, মকরন্দের নাম গ্রহণ মাত্র তোমার শরীর 

অবশ ও বিকসিত কদম্বকুষ্ূমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইল 

কেন? তিনি শুনিয়া অতীব লঙ্গিত হইলেন এবং 

কহিলেন, নশি! আমাকে উপহান কর কেন? যে 

আ্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আমার কৃতান্তকবর্পিত জাঁবি5 

গ্রত্যানয়ন দ্বার! গুরুতর উপকারী, কথা গ্রনঙ্গেও তাদৃশ 

মহান্ুভাবের নাম গ্রহণে ও স্মরণে, আমার শ্রার 

স্রশীতল হয়| গ্রিয়মথি! যখন তিনি গাঢ় প্রহারে 
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বিচেতন, তাহার শরীরে স্বেদমলিল গ্রবাহিত, ভূতলে 

অদিলত| বিগ্লিভ মোহে নয়নযুগল নিমীলিত তখন 

তিনি কেবল মদয়ন্তিকার নিমিন্তই দুর্লভ জীবনযাত্রা 
সম্বরণে প্রস্তুত ছিলেন, আপন চক্ষেইত দেখিয়াস্থ, 

এই বলিতে বলিতে তীহার শরীরে বিবিধ 
মান্তবিক লঞ্ষণ গ্রাদ্ুড়ৃত হইতে লানিল। 
তখন বুদ্ধরক্ষি তা বলিল, লবঙ্গিকে ! প্রিয়মখীর মনের 

ভাব শরীরেই ব্যক্ত করিতেছে, আর জিজ্ঞানায় 

গ্রয়োজন কি? অনয়ন্তিকা কত্রিম কোপ গ্রকাশ পুর্বক 

কছিলেন, যাও, দ্র হও 3 আর তোমার বিশ্বামঘ[তকতা 

করিয়া রহমা উদ্ভেদ করিতে হইবে না। তখন 

লবঙ্সিক] কহিল, সখি মদয়ন্তিকে! আমর। যাহা 

, জানিবার, তা জানি, ক্ষমা কর, আর ছলে কাঁজ নাই; 

গেম প্রণয়গর্ভ কথাগ্রসঙ্গে দ্ুগে কাঁলক্ষেপ করি । 

শুনিয়। তীহার! উভয়ে মম্মত হইলেন। 

ভখন লবদ্দিক জিজ্ঞাসিল, সখি ! তোমার এই গাঁট 

অনুরাগ, কি দ্ূপে কাল কাটে বল দেখি । তিনি 

কহিলেন, শুন; গ্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে পরোক্ষ 

গুণান্ববাদ শ্রবণেই ভীহার প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ 

জন্মে, তীহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত মনে দিন দিন 

কৌতুক ও উৎকণ্ঠা হইতে লাগিল । অনন্তর বিধি- 
নিয়োগবশতঃ সে দিন দর্শন পাইয়া অবধি দুর্বার 

দারুণ মদনসন্ভতীপে ও মনের উদ্বেগে জীবন গতকপ্প 

হইয়াছিল, এত দুঃলছ যাতনা যে, নখিজনেরাও 
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আমার ভাব দেখিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল মধ্যে 
মধ্য বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বান বচনে যে বলবতী ছুরাশা 

জন্মে, মেই একমাত্র আপন মৃত্ুর বিরোধিনা। এই 
রূপে দশাপরিবন্ভন অনুভব করিয়াছি । কখন কখন, 

স্বপ্ন মমাগমে তীহার দর্শন পাই, তখন বোধ হয়, ষেন 

তিনি কত কথাই কহিহেছেন ও কতই অনির্বচনীয় 

সুখে কালক্ষেগ করিতেছি । এইরূগে অশেষ সুখ 

সম্ভোগ করিয়া আবার তখনই চৈতন্যোদয় হয়| অমনি 

সার শন্য ও অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। এইফপে এই 
অনাথা হতভাগিনী কাঁল যাপন করে । লবঙ্গিক। পরিহ্থাম 

করিয়া! কহিল, সখি | সত্য করিয়া বল, যখন তোমার এ 

সমস্ত ভাবোদয় হয়, তখন পরিজনের অজ্ঞাতসারে 

শষ্যৈক দেশে গ্রচ্ছন্ন বেশে তোমার অভীষ্ট বদ্ত রাখিয়া ' 

ুদ্ধরক্ষিত। শ্মিতবিকমিত নয়নভদ্দী দারা কি উহা 

দেখাইয়] দেয়, না কেবল তবোঁদয় মাত্র? তিনি 

কৃত্রিম কোপ পূর্বক কহিলেন, অমস্বন্ধ কথা লই 

পরিহান করা তোমার রোগ; যাও, আমি তোমার 

চাদ্দে কথ। কহিব না। বুদ্ধরক্িতা উত্তর করিল, লখি 

মদয়ন্তিকে ! জাঁন না, মালতীর প্রিয়নখীদিগেরই এ 

সকল মন্ত্রণা ভালরূুপ আইমে। লবর্দিকা বলিণ। 

আঁর মালতীকে, উপহীন কর কেন? তখন ধুদ্ি- 

রক্ষিতা পুনরায় জিজ্ঞামিলেন, সখি! যদি বিশ্বাম 

করিয়ী মনের কথা বল, তবে তোমাকে একটী কথা 

জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন) মখি! কখন পি 
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কোন অবিশ্বামের কর্শা করিযাছি, তাই ও মব কথা 
বলিতেছ? এখন তৃমি ও লবর্সিকাই আমার জীবন, 
বাহ বলিবার বল। বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, যদি মকরন্দ 
আবার কোনরূপে নেত্রপথে পতিত হয়, তবে তুমি 
কি করণ তিনি বপিলেন, তবে তাহার এক এক 
অবয়বে, লোচনকে চিরনিশ্চল রাখিয়া স্বশীতল করি । 
মে পুনরায় জিজ্ভাঘিল, যদি আবার নেই পুরুষোতিমও 
কুষ্থমশরগ্রেরিত হইয়া, কন্দপর্জননী কুক্সিণীর ন্যায়, 
তোমাকে, স্বয়ং গ্রহণ পূর্বক নহধর্মচারিণী করেন, 
তাঁহী হইলেই বা কি হয়? তখন দীর্ঘনিঃশ্বাম পরি- 
ত্যাগ পুর্বক কহিলেন, কেন আর আমাকে অলীক 
আশ্বাম দিয়া প্রতারিত কর? তখন লবঙ্গিকা কিল, 

* আঁর বলিতে হইবে না। দীর্ঘ নিঃশ্বানই মনোরথের 
পরিচয় দিয়াছে । অদয়ন্তিকা বলিলেন, সখি! যখন 
তিনি প্রাণপণ করিয়া ছুষ্ট শার্দীলের কবল হইতে 
ইহা রঙ্গ করিয়াছেন, তখন আমি এ দেহের কে? 
এ তাহারই। লবঙ্গিকা শুনিয়া “এ কথ। মহানুভাবের 
অন্থরূপ” এই বলিয়। গ্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন, যেন ইহ! মনে থাঁকে | 

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি ছুই প্রহর হুইল। 
প্রহর বিচ্ছেদ সুচক বাঁদাপ্ধনি শুনিয়। মদয়ন্তিকা বলি- 
লেন, আমি যাই। শিয়া ভাতাকে হু কথ! বলিয়াই 
হউক, বা গাঁয়ে পড়িয়াই হউক, মালতীর উপরি 
অন্নুকুল করি । এই বলিয়া সেমন গাত্রেখান করিবেন, 
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অমনি মাঁলতীবেশী মকরম্দ মুখাঁবরণ উদঘাটন করিয়া 
তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন । তখন মদয়স্তিক, মখি 

মালতি! নিদ্রা ভার্গিয়াছে? এই বলিয়। মুখাঁব- 

লোঁকন করিবামাত্র অন্যবিধ লোঁক দেখিয়া চকিত 

ও স্তব্ধ হইলেন। মকরন্দ কহিলেন, স্ন্দরি! ভয় 

কি? তুমি এই মাত্র যাহার গ্রতি গ্রণয়ানু গ্রহ 
গ্রকাশ করিতেছিলে, নেই এই পরিচিত বাক্তি উপ- 

স্থিত। তখন বুদ্ধনগিতা মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত 
করিয়। কহিলেন, অখি। সহ লহত্র বাঁলন] দ্বার 

বাহাকে প্রণয় ত্রতে বরণ করিয়!ছে, এ মেই প্রিয়- 

তম। অমাত্যভবনের সমস্ত লোকজন প্রত্বপ্ত। রজনী 

পাট তিমিরে আরৃত। এ মুবিধায় পূর্বোপকারের 

ক্লতজ্ঞতার সমুচ্িত কর্ম কর; আতরণাদি উন্মোচন ' 

করঃ চল, নিঃশব্দে গমন করি । তিনি কহিলেন, 

কোথা যাইবে? মে বলিল ইতিপূর্বের মালতী যেখানে 

গিয়াছে। তখন বুদ্ধরচিত। পুনর্বার কহিলেন, নখি! 

মনে কর, এই মাত্র বলিয়াছ, "আমি এ দেহের কে 

শুনিয়। মদয়স্তিকার লোচনে আনন্দাশ্রু বিনির্ঘত হইতে 
লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা ইহাঁকেই আত্মসমর্পণের লক্ষণ 

বলিয়। নির্দেশ করিল । 

তখন মকরন্দ অহর্ষমনে কহিলেন অদ্য আমি 

মমধিক লৌভাগ্যশালী ! আমার যৌবনতরু এখন 
ফলিত হইল; যে হেতু তগবান্ অনঙ্গদেব কনুকুল 

হইয়া আমাকে চরিতার্থ করিলেন। অতএব চল, 
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আমর এই গার্খঘর গিয়। বহির্থত হই | এই বলিয়া] 
তাারা কয়েক জন প্রস্থান করিলেন । দেখিলেন, নিশীথ 
মময়ে নগরী স্ব; রাজমার্থ জনশ্ন্যা ; মধো মধ্যে গুছের 
অভ্যন্তর হইতে আলোক নির্গত হইতেছে । গগনমণ্ডল 
নধত্র মালায় সুশোভিত» দেখিলে বোধ হয়, যেন 
পৃথিবীর উপরিভাগে উজ্ত্রন হীরকখণ্ড খগিত নীলচজ্জা- 
তগ প্রনারিত রহিয়াছে । তক্ুমকন যেন পত্রের অভ- 
স্তরে বিলীম। পক্ষিগ্রণ নীরব, মদস্ত জীবগণ নিদ্রিত। 
বোধ হয় যেন বশ্বমতী গ্রচগ্ডমার্গ তাপে দগ্ধ হইয়া! 
তমোময় ছায়ায় মুত আছেন । নথরপালগণ বদ্ধপরিকর 
ও মতর্ক হইয়া স্ব ন্ব অস্থগ্রহ্ণ পুর্ববক নগর রক্ষা করি- 
তেছে। তাহা এই রূপ দেখিতে দেখিতে ভরনচকিত 

পা 

, চিত্তে চলিতে লাগিলেন | 
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সি 

জট্টম অঙ্ক | 

পা ন্থি 

মাধব ও মালতী পরিণীত রঃ কমন্দকীর আশ্রমে 

ছিলেন । মালতী প্রিয়মমাগধ লাভে প্রীত ছিলেন, কিন্তু 

টি লবঙ্দিকার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। 

কিছুই খণেন না; কিছুতেই আহ্লাদ আমোদ 

এ করেন না| মাধব ও অবলোকিতা তীহার মনস্তা- 

পর রা উ দ করিতে গারিলেন না। এ দিন 

আছেন। ক্রমে ক্রমে রা মময় মমাগত। তখন 
পূর্ব দিকে চক্রোদয়ের লকণ হইল | গাঢ ভিমিরে চক্র, 

তপ পতিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন গগনতলে পবন 

বেগে ঘনতর কেতকরজঃ ওরপারিত হইতেছে হখন 
মাধব ভাবিলেন, কি করি, কিসেই বা বামশীদা মাল 

তীর মনন্তুটি হয়; যাহ। হউক, কিছু অনুনয় করিরা 
দোঁখ ; এই বলিয়া] বিমীতভাবে কহিলেন, গ্রিয়ে ! তুগি 

সায়ন্তন সানে সুণাতল, আশি নিদাষ শান্তির নিশিন্ত যাহ! 
বলি ভাহাতেই অন্যথা মস্তাবনী কর কেন? অঘি নিরম- 

রোধে ! প্রমন্ন হও । অথবা তোমার প্রননতা লাভ দূরে 
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থাকুক, এমন কি অপ্রিয় করিয়াছি-বল, যাহাতে আলা- 

পেরও পাত্র না হইতে পারি | মলয়ানিল ও চক্দরাতপে 
আমার, শরীর চিরদগ্ধ, ভাহ! যে নির্বাপিত হইবে, এমন 
ভাগাই নহে । কিন্ত গ্রমভ কোকিলরবে আমার শ্রগতি- 
যুগল বাখিত, ছে কিমরক্খি! এক্ষণে তোমার বচন- 

সুধাপানে পরিতৃপ্ত হউক, এউ মাত্র প্রাথনী | অআবলো- 

কিতা কছিল, অগি বামন্টীলে ! মাধব মহ মাত্র অন্তরিত 
হইলে বিমনা হউয়। বলিতে, “আঁর্দাপুল্রের এন বিলম্ব 

কেন? আবার কখন আর্ধপুজকে দেখিব | এবার 

দর্শন পাইলে নিঃশঙ্ক ও নিরনিমেষ নয়নে অবলোকিন 

করিব ও গ্রিরমস্তাষশীপি দ্বার। প্রীতি জন্মাইব |” এক্ষণে 

কি মে সমুদয় বিশ্মৃত হইয়া তাহার উপর এই বিমদুশ 
ব্যবহার কর। উঠতি? মালতা শুনিয়। মস্তয়লোচনে তাহার 
প্রতি দৃফিপাতি করিলেন | নাধব আবলোকিতার বচন 

কৌশল শুনিয়া ভাবিলেন, আছ! তগবহীর গ্রধন 

শিষ্ার কি বাক্চাতুরী এবং বঠনর্রকেষই বাকি আক্ষয় | 
পরে অমাতাতনযাকে কহিলেন, প্রিয়ে ! অবলোকি, 

তার কথ। অন্যায় কি? তোমাকে অবলোকিতা ও লব- 

জিকার দিবা, যদি মনস্তাপের কথা প্রকাশ করিয়া নাবল। 
তখন মালতী, না আমি কিছু-_এই মাত্র বলিতেই লজ্জায় 

স্তবক₹% হইলেন, লোচন হইতে বারিধারা ক্ষর্রিতে 
লাখিল। মাধব প্রথমতঃ প্রিয়ার অর্ধস্ক,ট চারু বচন অবণে 

শাতিশয় প্রীত, পরে রোদন দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলি- 
লেন, 'অবলোকিতে ! একি! বাম্পক্গলে কুরঙ্ঘলোচনার 
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বিমল কপো।লতল গ্রক্ষালিত হইতেছে, ভাহাতে ক্যোৎস। 
যোগে বোধ হইতৈছে, যেন চন্দ্র বান্তিস্ধা পান করিবার 

আশয়ে কিরণরূপ নল অন্নিবেশিত করিয়াছেন | অবলো- 

কিত। ব্যগ্রচিত্তে জিজ্ৰানিল, মখি। অশ্রঃমমোচন ও রোদন 

করিতেছে কেন? ভখন তিনি গোপনে বলিলেন, নথি ! 

আর কত কাল প্রিয়মখী লবঙ্গিকায় বিরহ ছুঃখ সা 
করিব! একণে উ/হার'মহবাটিও ছুর্সভ। খন যাঁধবও মন- 
স্তাপের ছেতু জানিরা বলিলেন, আমি এই মাত্র কল- 
ছংমক্ধে প্রেরণ করিযাছি। বলিয়া দিয়াছি, প্রচ্ছন্নবেশে 

নন্দনভবনে যাইয়। সংবাদ লইয়। আইন । এই ৰলিয় 

তাছ।কে শান্ত করিলেন। 

অনন্তর মধব জিজ্ঞাসিলেন, অবলোকিতে । আহা 

মদয়ন্তিকার প্রতি বুদ্ধরক্ষিতাঁর গ্রযত্র কি মফল হইবে | 
মে বলিল! তাহার সংশয় কি? শার্দা,লগ্রহারে বিচেতন 

মকরন্দের মোহবিরামের গ্রিয় মংবাঁদে আপনি মালতীকে 

মন প্রাণ পারিতোধিক দিয়াছেন, এক্ষণে ঘদি কেহ মকর- 

ন্দের মদয়ন্তিকাপ্রাপ্ডি প্রির মতবাদ দেয়, তবে তাহাকে 

আরকি পারিতোধিক দিবেন? হী এ কথা বলিতে 

পার। এই বলিয়া মাধব নিজ হুয়য়ের নিকে দৃষ্টিপাত 

করিয়া কহিলেন, কেন এই ত; আমার গ্রথিত বলিয়া, 

প্রিয়তমা যা যত্্ু পূর্বক সহচরী দ্বারা আনীত ও কগলম্বন 
ঘার1 সতরুত করিয়াছেন, গাণি গ্রহণ মময়ে আমাকে লব- 

পিক জানিয়া জীবনসর্ঝস্ব বলিয়া! সমর্পণ করিয়াছেন এবং 
প্রিযতমান্প গ্রথম দর্শনজনিত বিবারের নাঙ্মী; এ নেই 
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মদনোদ্যানের আভরণভুূত বকুলতরুর কুন্নুমমাল] ; ইহাই 
পারিতোধিক হইবে। ইহা! অপেক্ষা মহায়ুল্য সামগ্রী 
আর কি? তখন অবলোকিতা বলিল, শখি মালতি । এ 
বকুলমালা তোমার বড়ই প্রিয়সামত্রী; সাবধান, যেন 
গছণ| পরের হস্তগত না হয়। অমাত্যনন্দিশী শুনিয়। 
তীয় হিতোঁপদেশে অবহিত রছিলেন। 

ইত্যবসরে পদশন্দ শুনিয়। সকলে মেই দিকে দুটি 
ক্ষেপ কগিলেম | দেখিলেন, কলহংনের মহত মদয়ন্তেকা, 
লব্গিকা ও রুদ্ধরশিতা | দর্শনমাত্র যুক্তি্বহিতা হষ্টচিতে 
মদয়ন্তিকা প্রি নংবাদ দিলেন । যুন্িপুত্রও তৎক্ষণাৎ 
মিজকগ হইনে উন্মোচন করিয়া মহ্ষচিন্তে গ্রিফার কে 
সেই মালা পরাইয়া দিলেন। বুদ্ধরকফ্তা। পরিব্রাজিকাঁর 

 কাধ্যভ|র সিদ্ধ করিয়াছেন, দেখিয়া! সকলেই যৎপরোনাস্তি 
প্রীত হইলেন। মাঁপত! প্রিয়সশী লবঙ্জিকাঁর দর্শন পাই- 
লেন বপিয়া পুলকিত হইতে লাঞ্িলেন। অভ্যর্থনার 
নিমিত্ত মকলে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে ত'হারা 
চকিত ও ভীতবেশে সমীপে উপস্থিত হইল | লবজিকা শশ- 
ব্যস্ত হুইয়! কহিল, মহাশয় । রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; 
আমিতে আমিতে অধ্ধীপথে নগররক্ষী পুকষেরা মকরন্দকে 
আক্রমণ করিয়াছে । এ সময়ে শহমা সমাগত কল- 
হংনের সহিত তিনি আমাদিথকে এখানে প্রেরণ করি- 
লেন। কলহংমও কহিল মহাশয়! আমরা এ দিকে 
আদিতে আমিতে ফে মহান্ যুদ্ধকলরব শুনিলাঁম, তাঁহাতে 
বোধ হয় যেন তথায় পরকীয় দৈন্য৪ মমবেত হইয়া 
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থাকিবে । হায়! এককালে হর্ষ ও বিমাদ দুই উপস্থিত, 

এেই বলিয়! মালতী অত্যন্ত বিষধ। হইলেন । 

মাধব স্বাগত প্রশ্মামন্তর বলিলেন, এস ক 

আমাদিগের গৃহ অলম্পত কর'। ভুমি ভাঁদুশ মহাপ্রভাবে 

গরাভতবশঙ্কায় কাতর হইও না| মক্রন্দের শিক্রম মনে 

করিয়। দেখ | একাকীর বহু শক্র সমাগম, এই ভা [বিয়াই 

কি তুমি উদ্ধিগ্র হইতেই? বয়ম্যের এ কিছুই নয়। দেখ, 

গজযুদ্ধে গ্ররত্ত অভুলবলশানী ঘিংহ অবলীলাক্রমে যখন 

মনত গজরাজের মস্তকাস্থি দলিত করে, তখন মে কাহার 

সাহাষ্য পায় সে নময়, খরনখরালঙ্ত নিজ করই 

তাহার একমাত্র সায় । ভোমার ভয় কি? তিনি নিজ 

বিক্রমের অন্রূপ রার্ষা করিতেছেন, এই আমিও যাইয়। 

তার সহায়তা করি, এই বলিয়। সুমজ্জ হইয়া কলহংনের 

চহিত সগর্ষে ও উদ্তবেশে মকরন্দৌদেশে ধাবমান হই- 

লেন। অবলোকিতা প্রভৃতি ঘকলেই বলিলেন, আহা, 

ইঁছর। মকলে নাকি জঞ্ষতশরীরে গ্রত্যাগমন কারবেন 

মল ব্যাকুল হই কছিলেন। অ্ট বুদ্ধযক্ষিতে ৮ আখ 

অবলোকিতে ! তোর] ত্বরায় গিয়া ভগবতীর নিকট উপ- 

স্থিত বিপদের সংবাদ দাও: আর প্রিয়মখি লবঙ্গিকে ! 

তুমি শীত্র যাইয়ী আধ্যপুত্রকে বল “যদি আমরা তোমা- 

দিগের অন্ুুকম্পনীয়া হুই, তবে যেন বিক্রম প্রকাশের অময় 

একটু সাবধান হুইয়। চলেন ।” এই কথা শুনিয়া তাঁহার 

তিন জনে স্ব স্বনিয়োগণে প্রস্থান করিল। মন্ত্িন্ুতা অত্যন্ত 

ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, লবর্দিক1 এত বিলম্ব করিতেছে 
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কেন? এত বেল! গেল, ভতু যে গ্রত্যাগত হইল নাও 
কিছুই বুবিতে পারিলাম না। গ্রিয়সখি মদয়ন্তিকে ! 
আমি লবদ্দিকাঁর প্রত্যাবন্তন পথে যাইয়া দেখি । এই 
বলিয়। একাকিনী চলিলেন। 

অধোরঘণ্টশিষ্যা কপালকুণ্ডলা এ পধ্যন্ত পূর্বাপকাঁর 

বিশ্মৃত হয় নাই | নে মাধবকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত 

শিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে মালতীকে একাকিনী 

ও অনাথ! পাইয়া “আঃ পাগিনি থাক, কোথা যাইস ৭” 

বলিরা সহনা আক্রমণ করিল । মালতী, “আধ্যপুত্র !? 

বলিয়া! মঘ্বোধন করিবেন, ইতিমধ্যে বাক্যন্তন্ধ হইল। তখন 

কগালকুগডল। প্রথল্ভবচনে কহিল, ডান্থ ডাক; তপস্বি- 

হস্তা, কন্া।চেৌর তোর সে প্রি কোথায় ১ আসিয়া রক্ষ। 

করুক | আমার গ্রামে পড়িয়াছিন, আর পলায়ন চেষ্টা 

রুথা। শ্োেনপক্ষী পতিত হইলে, আর ন্কি বনপক্ষিণীর 

পলাইবার যে! থাকে? আয়, এেখন তোকে শ্রীপব্ধতে 

লই দিয়া দগ্ধমূর্ণা করি, এই বলিয়। মালতীকে হরণ 

পূর্ব কপালকুগুল। গুহ্থান করিল | 

সহমা মদয়ন্তিকার দক্ষিণ লোগন নুত্য করিয়! উঠিল | 

তখন তিনি শাতঙ্কমনে কহিলেন, জানি নম! কি বিপদ 

ঘটিবে। যাই, আমিও ষালতীর অন্ুগমন করি, এঈ 

ভাবিয়া “প্রিয়নখি মালতী 1” বলিয়া ডাকিতে ডাব্নিতে 

চলিলেন। ইতিমধ্যে লবঙ্গিকা আনিয়া বলিল, নখে । 

মালতী নই, আমি যে লবঙ্িকা | ভিনি জিজ্ঞামিলেন, 

কেমন লবঙ্গিকে ! মহানুভাঁবকে যাহা বক্তব্য) বলিয় 
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আসিয়াছ ৭ সে উত্তর করিল, ন! না, বলিৰ কি? তিনি 

উদ্যানের বহির্ণত হইয়াই যেমাত্র সৈন্যের কল কল ধনি 
শ্রবণ করিলেন, অমনি নগর্ঝ চরণপগ্রহারে সমস্ত লোকজন 

দলিত করিয়া পরবলে গ্রবেশিলেন ॥ শুতরাধ এ হত- 

ভাগ্রিনী নিবাশা প্রতিনিরত্ত হইল | দূর হইতে শুনিলাম, 
“ছা মহানুভাব মাধব ৷ হাঁ নাহমিক মকরন্দ !” এই বলিয়! 

গুণানুর।ণী পৌরজনের। গৃছে গৃছে বিলাপ করিতেছে ॥ 

আর দেখিলাম, মহারাজও ঢুই মন্ত্রিছ্রছিতার ঈদৃশ কর্ণ 
শুনিয়া অতীব ত্রুদ্ধ, অস্তশস্ত্রপ্রবীণ অনেক পদাতি সৈন্যও 
প্রেরণ করিয়াছেন এবং হ্বয়ং শৌদশিখরে আরোহণ 
পূর্বক জ্যোৎস্ালোকে সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছেন। মদয়- 

ন্তিক! শুনিয়। “হা হতাম্মি' বলিয়া গ্রমাদ গণিতে লাঁগি- 

লেন। লবঙ্গিক মালতীর কথা জিজ্ঞাসিলে উত্তর করি- 

লেন, তিনি এই ভোমার আগমন গ্রতীক্ষীয় গ্রন্যাগমন 

পথে আসিলেন, আমি একটু পশ্চাৎ ছিলাম, পরে আর 
তাছাকে দেখিতে পাইলাশ নাঃ বোধ হয়, গহন কাননে 

গ্রবেশিয়। থাকিবেন | লবঙ্গিকা কহিল, মথি ' ভবে চল, 

শীঘঘ শীঘ তাহার আন্বেপণ করি, এখন তিনি অতান্ত 

ব্যাকুল আছেন | এই বলিয়। তাহার) “সখি মালতা। নখি 

মালতী" এইরবে ইতন্ততঃ গন্থুমন্ধান করিতে লাগিলেন। 

ওদিকে মাধব উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শক্রনৈন্য 
অত্যন্ত ভাবছ; নিরন্তর অস্ত্রশস্ত্র মকল উৎক্ষি গ্ত হই- 
তেছে এবং তাহাতে চক্দ্রকিরণ গ্রতিফলিত হইয়া যেন 

উজ্জ্বল ভীষণ স্্বালাবলী উত্পাঁদন করিতেছে । মধো মধ্যে 
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মকরনদের উল্লচ্ষন ও উৎ্পতন মাত্র গ্রতিপক্ষনৈন্য ফুভিত 
ও বিশৃগ্বল হুইয়৷ যাইতেছে । দেখিলে বোধ হয়, যেন 
বলদেবের বিকট হুল চাঁলন] দ্বার কালিন্দীক্োত বিলো; 
ডিত হইতেছে । মার মার, তাত 1) মাতিঃ '? হ। হতোস্ি ! | 

ইত্যাকার ওবে গগ্গনমগ্ডল ও দিগন্ত প্রতিপ্থনিত করি- 
তেছে। তখন মাধবও উপস্থিত হইয়া ভীষণ'ভুজবজ্তর- 
গ্রহারে গ্রতিবল বিশ্ৃগ্বুন করিতে লাখিলেন। কাছার 
সাধ্য যে সম্মুখে বায় | তদীয় বিকট বিক্রম দর্শনে ক্রমে 
রাজমার্ঁ পদাতিশৃন্য হইল। হুতশেষ নৈন্যেরা এইরূপ 
বিষম সমর সাহস দরশনে দিদ্দিগিন্তে পলায়ন করিল | 
উভয় পার্শে বিম্মিত, স্তব্ধ ও চকিত লোকের 'গাহু মাধব, 
সাধু মকরন্দ' বলিয়া মহা! কোলাহল করিতে লাগিল। 

এবংবিধ অনাধাঁরণ বলবীর্ধ্য দ্বার] তাহার উপস্থিত বিপর্দ 
হইতে নির্মুক্ত হইলেন । 

পল্াবতীশ্বর অতিশয় গুণানুরাশী। তিনি ঈদৃশ 
অলোকমামান্য বলবিক্রম দর্শনে শ্রীত হইয়া সৌধশিখর 

হইভে অবরোহণ করিলেন এবং গ্রতীহারী দ্বারা বিনয় 

বচনোপন্যান পূর্বক তাহাদিগকে শান্ত করিয়া শ্বসমীপে 

আনিলেন। মাধব ও মকরন্দ বিনীতভাবে উপস্থিত 

হইলে, রাজণ তীছাদিগের মুখচন্দ্রে পুনঃ পুনঃ শিগ্ধ 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কলহংসের মুখে 

ংশপরিচয়, আভিজাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া 

গুরুতর সম্মান ও সৎকার করিলেন। অমাত্য ভুূরিবস্থ 

ও নন্দন উভয়েই লজ্জামপী যোগে মলিনবদন ছিলেন 
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তখন নরেশ্বর মধুর বচনে তাহাদিগকে কহিলেন) 

“তোমাদের অপরিনীম মৌভাগ্য ॥ এ ছুইন্টী কুল, শীল, 

রূপ, গুণ সর্বাংশেই ভুবনের সারভুত সৎপাত্র। পাত্রের 
যাহ] যাহা অনুসন্ধান করিতে হয়,সে নমস্ত এই একাধারে 

বিরাজমান । আহল।দের কথা বলিয়া আর শেষ কর! 

যায় না।” এইব্ু্প গ্রবোধ দিয়া, রাজা অত্যন্তরে গ্রবে- 

শিলেন। তখন মাধব ও মকরন্দ নিঃশঙ্ক মানসে স্বীয় 

আবাস উদ্যানে গ্রত্যাবন্ন করিলেন। 

মকরন্দ আনিতে আপিতে বলিলেন, “নখে! তোমার 

কি মর্বলোকাতীত অকপট বীর্য! দোঁদও প্রহ্থারে বীর" 

গণের দেহাস্থি চর্ণ করিলে ; উৎ্পতন মাত্র তদীয় আধ 
লইয়া অপম বিক্রম গ্রকাশ করিলে ; ছুই দিকে পদাতি 
শ্রেণী্তন্ধ থাকিল ও সন্মখে অনায়ানে সঞ্চরণের পথ 
হইয়া উঠিল। কি চমৎকার কা !কি অভভুত রণপাওিত্য 1? 

মাধব কহিলেন, “বয়স্থ! এই একটী অত্যন্ত বিষাদের 

বিষয়; দেখ, এই মাত্র যাছারা নিশ/থেৎমবে নানাবিধ 

উপভোগ সামগ্রী লইয়া আমোদ গ্রমোদ করিতেছিল, 

আবার তাহারাই এখন তোমার ভূজপ্ঞরে পতিত ও 

জর্রিত হইয়। রণশারী হইল | ছা, সংনার কি অনার! 

মনুষ/দেহ কি ক্ষণভন্কুর ! ষে মনুষ্য অদ্য কমনীয় ম্ৃকুমার 

কলমের ন্যায় গ্রফুল্পশরীরে স্বাস্থ্য সুখ নাস্তোগ করিতেছে) 

কলা আবার সেই মনুষ্য ব্যার্ধিনি পীড়িত হইয়া নুব্ণমুন্দর 

শরীর শ্যামল ও শুক্ধ করিয়। আত্মীয় স্বজনের সংশয়স্থল 

হুইডেছে। অন্য ষে মহারাঙ্জের প্রভুতগ্রতাপতপন 
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সন্তাপে গ্রজাকুল বশীভূত থাকিয়া তদীয় আজ্ঞা! অব্যর্থ 
করিতেছে, ধাহার সুশাননের গ্রশংমাধধনি সংমারে গুতি- 

ধনিত হইতেছে ও ধাঁছার অতুল 'ভুজবলে অরাতিমগ্ডল 
মুহূর্ধমাত্র উন্নতশিরঃ হইতে পারে মা; কালবশে তদীয় 
প্রাণপক্ষীও দেহপঞ্জর শুন্য করিয়া পলায়ন করিবে। 
তখন তাহার নেই মহামহিশান্বিত মান ও গেইরব কিছুদিন 
মাত্র কথাবশেষ হইয়া রছিবে। ছায়, যৃত্যুস্পর্শ কি তয়- 

কর! মৃত্যুম্পর্শে শরীর হিমশিলার ন্যায় জড়ীভূত এবং 
নার অন্ধতমমে আরুত হয় ॥ তখন সমস্ত লোক নির1- 

লোক বলিয়! প্রতীত হয়, মে সময় পুল্র কলত্রের সকরুণ 

রোদনেও কর্ণ বধির থাকে ; তখন পিতৃ মাতৃ তক্তি অস্ত" 
হীত হয়) পুক্রমেহও আশ্রুজলের সহিত বিথলিত হয় £ 
তখন কোথায় বা অর্থের মোহিনী শক্তি, কোথায় ব 
বিষয়লালনা ; সকলই ইক্ড্রিয়গণের সহিত গ্রনুণ্ত হয়। 

স্বত্ুর কি বিজাতীয় প্রভাব! মৃত্য রাজার ভয় রাখে না, 

পুজ্রন্মেহ ও বিষয় বাননার আয়ত্ত নয় এবং অন্থুরোধ ও 

উপরোধেও ক্ষান্ত থাকে না! মৃত্যু প্রণয়মঞ্চিত বন্ধুতা 
ব্বখে বঞ্চিত করে, শমাড্লিত ব্ষিয় বিভবের মহিত 

বিযুক্ত করে এবং চিরপরিচিত সংসারন্সেহের ঘুলচ্ছেদ 

করে। - "মুত্যু আমন্ন' এই কথাটা শ্রবণ মাত্র শরীরের 

শোৌণিত স্তব্ধ হয়, ধীশক্তি কলুঘিভ হয় এবং দুটি তিরো- 

ছিত হুইয়ী যায়। তখন স্বজনগণের শোকাঞ্জগর্ভ নেত্র 
দর্শন, দীর্যশ্বান সংযুক্ত আত্রব অবণ ও হাহাকারপূর্ণ 

বিষ্নীবদন বিলোঁকন করিয়া চ্তি যে কিরূপ ব্যথিত হয়, 
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তাহা ভুক্তভে? ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন, অন্যের 
বুঝবার শক্তি নাই। হা ম্বত্যু! তুই নিতান্ত বিচারবিষুঢ, 
তোর দয়া ধর্ম কিছুই নাই! তুই নবগ্রণয়বর্থিত দাশ্পত্য- 
সুখ ভোগ করিতে দিন না, তুই উৎসাহান্বিত যুবগণেন 
প্রসন্ন বিদ্যার ও অভ্যস্ত সদ্গৃণের পুরস্কার লাভ ভাল 

বাঁলিন না, কুমার কালে তুইই পিতৃ মাতৃ প্মেহ হইতে 
পুভ্রকে বিয়োজিত করিস, এবং তুইই শ্রমশীল পুরুষকে 
সঞ্চিত সম্পত্ির অনধিকারী করিন; বুঝিলাম, তোর 
অধীনতায় থাকিয়া মনুষ্যের এ সংমারে সুখগ্রত্যাশা 
বিড়ম্বন! মাত্র |” 

অনন্তর কহিলেন, “নখে! মে যা হউক, নরপতির 

সৌজন্য কিন্তু চিরক্মরণীয় | দেখ, আমর] ঘোরতর 
অপরাধী, তথাপি নিরপরাধের ন্যায় অনস্তাবনীয় অনু গ্রন্থ 
ও মণ্কার করিলেন এবং অভীষ্ট বস্ত্র দানের অনুমোদন 

দ্বার মনের ক্ষোভ ধুর করিলেন। এখন চল, শ্রী শি! 
মালতী ও মদয়ন্তিকাকে রণ রৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি। 
যখন সমর ব্যাপার সবিস্তর বর্ণিত হইবে, তখন প্রিক়- 

তমারা ত্রীড়াবিনম্্র বদনে যে হ্র্ষ বিস্ময়সুচক অন্মিত 
চপল কটাক্ষ করিবেন, তাহ দেখিতে অতি মনোরম |” 
এই রূপ নানা আশ! করিতে করিতে উভয়ে উদ্যানে 

গ্রবেশিলেন। কিন্তু পূর্বাস্থানে আমিয়া কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন না| তখন মাধব কহিলেন, “বয়স্থয ! 

(এ স্থান শুন্য শূন্য কেন? তিনি বলিলেন, "বোধ হর, 

আমাধিগের বিপদে অধীর হইয়া তাহার! এই কাননে 



অচন অঙ্য। তু মেড 

চিত্তবিনোদন করিতেছেন ; চল, অন্বেষণ করিয়া দেখি 1” 

এই বলিয়। হইজনে নানা স্থান অন্ুন্ধনন করিতে লাগি- 

লেন। রাত্রি প্রভাত হইল। নান! স্থান অনুসন্ধীন 

করিয়া! কোন স্থানেই দর্শন পাইলেন না। ও দিকে 

লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা উাহাদিগের চরণ সঞ্চার গ্বলি 

শরবণে মালতী প্রাপ্তি প্রত্যাশায় হৃফ হইয়া আসিতে- 

ছিলেন, পশ্চাৎ তাহাদিগকে দেখিয়। নিরাশ হইলেন 

তীহার1 আপিয়! মালতী কোথায়,” জিজ্ঞানিলে বিষরবচনে 

বলিলেন, “মালতী কোথায়! তোমাদিগের পদশবে প্র 

হুতভাগিনীদিগের মনে মালতী বলিয়। ভ্রম হইয়াছিল!” 
মাঁধৰ শুনিয়া ব্যগ্রী হইয়া! বলিলেন, “কি, কি বলিলে ট 

শুনিয়া আমার হদয় ষে ব্যাকুল হইতেছে! সমস্ত রৃত্তাস্ত 

তাল করিয়া বল কমললোচনার অনিষ শঙ্কায় আমার মন 

নিয়ত ্বতই দ্রবীভূত ও শঙ্কিত থাকে, ভাহাতে আবার 
বামার্ষিষ্পন্দন হইল । বুঝিপাম, তোমাদের কথা শুভ 
নহে, কি সর্ধনাশ উপস্থিত, বল!” তখন মদয়স্তিক 

বলিতে লাগিল, “আপনি এখান হইতে নির্গত হইলে, 

মালতী সংবাদ দিবার নিমিত্ত বুদ্ধবক্ষিত। ও অবলোকি- 

তাঁকে ভগবতীর সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং মাবধ।ন 

করিবার নিমিত্ত লবজ্জিকাঁকে আপনার সন্নিধানে প্রেরণ 

করিলেন | অনন্তর লবজিকার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া 

ব্যাকুলচ্চিত্তে দেখিবার নিমিত্ব অগ্রগামী হইলেন। আমি 

ঞেকটু পশ্চাৎ আসিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম 



১১৩ মালভীমাধব |. 

না। নেই অবধি আমর! ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছি, 

ইতিমধ্যে আপনাদিকে দেখিলাম” মাধব শুনিয়া 

অদর্শনকে তৎকুত পরিহাঁন বিবেচনা করিয়া কছিলেন? 

“অয়ি প্রিয়ে মাপতি! যেন কিছু অমঙ্গল শঙ্কা হইতেছে, 

আঁর ভোমার পরিহানে কাজ নাই। আমি তোমার 

দর্শনে উত্নৃক ঠ হে নিষ্করুণে! উত্তর দাঁও। আমার 

হৃদয় বিহ্বল ও টিন্তাকুল।” মকরন্দ কহিলেন, *বয়স্যা ! 

বিশেষ না জানিয়। শুনিয়াই এত কাতর হুইতেছ কেন? 

স্থির হও |” মাধব কহিলেন, “নখে [ আর জাঁনিব 

কিণ মাধবন্সেহে কাতর হইয়া প্রিয়তমা মকলই করিতে 

গাঁরেন, ইছা কি তুমি জান ন1?” তিনি বঙ্গিলেন, নত্য ; 

কিন্ত ভগবতীনমীপে গমনেরও সত্তাবনা আছে, অতএব , 

ঈল, মেই খানে যাইয়া দেখি” নকলেই বেই পরামর্শ 

যুক্তিযুক্ত বলিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। যাইতে 

যাইতে মকরন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন? এক বাঁর ভাবি- 

তেছি আমাঁদিগের প্রিয়মখী ভগবতীমমীপে গিয়াছেনঃ, 

আবার ভাবিতেছি তাহাকে আর কি পুনরায় জীবিত 

পাইব $ কোন চিন্তাতেই মন স্থির হইতেছে না। কেন 

না, লংনার অতি অনিত্য ; পুল মিত্র কলত্র ধন জনাদির 

ঘুখ মৌদামিনী ম্ফ,রণের ন্যায় চর্খল। এই রূপ চিন্তা 

করিতে করিতে কামন্দকীর মমীপে গমন করিলেন। 



ম[লতীমাধব 

নবম অহ । 

যখন তাহারা কামন্দকীর আশ্রমে গিয়া কোন সন্ধান 
পাইলেন না, তখন অনিষ্টশস্কাই বলবতী হইয়া উঠিস। 
মাধব অত্যন্ত অধীর হইলেন ও নানা বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। সকলে চারি দিক অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, 
কিছুই সন্ধান হইল ন|; তখন নমস্ত আশ| ভরন| তিরো- 

 ছিত হুইল। এই রূপে কিছু দিন যায়, ক্রমে গ্রীয়কাল 
অতিবাহিত হইল মাধব নিতান্ত নিরাশ হইয়া পরি- 
শেষে উন্মতের ন্যায় হইলেন ও আছার নিদ্রা প্রভৃতি 
সমস্ত নিত্য কর্থাও পরিত্যাগ কলিলেন। পূর্বপরিচিত 
স্থান গকল অত্যন্ত অনহ্য বোধ হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ 

করত রূহদৃড্রোনী শৈলের কাননে প্রবেশ করিলেন | মক- 
রন্দ নিয়ত তাহার সঙ্গেই রহিলেন। 

মকরম্দ মাধবকে বিরহখিন্ন দেখিয়। দীর্ঘ নিশ্বান পরি- 
ত্যাগ গৃর্ববক ভাবিলেন, হায়! যাছাতে প্রত্যাশা নাই, 

অথচ নৈরাশ্যও নাই, যাহা তাবিলে মন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া 
গার মোহতিমিরে লীন হয় এবং সামান্য পশুগণের 
হ্যায় আমর! যাহার গ্রতিবিধান করিতে পারি না, বিধাতা 



১৯ মালতীমাধষ। 

বাম বলিয়া আমরা এরূপ বিপদে চিরমগ্নই আছি। 
যাধন বলিতে লাগিলেন, “হা, কোথায় প্রিয়ে মালতি! 

বটিতি কিরূপে পধ্যবসিতা হইলে কিছুই জানিতে পারি- 
তেছি না। ছে অকরুণে! প্রদন্না হও; আমাকে শাস্ত 

কর। আঘি তোযার প্রিয় মাধব আমার প্রতি এ আপ্রয়- 

ভাব কেন? সহ্ুলসিত মঙ্গলমুত্র শোভিত মুর্তিমান্ মহৌৎ- 

নবের হ্যায় তোমার করগ্রাহণ করিয়া যে ব্যক্তি আনর্দ- 

ত্বোতে গ্লিবমান হইয়াছিল, আমি মেই মীধব |” পরে মক- 

্ন্দকে কছিল্নে, “বয়স্থা! এ মংনারে তাদৃশ ম্েহভাজন 

ছুলত। দেখ, আমি তাহার পূর্বপাগে এই কুমুমন্নকুমার 

শরীরে গ্রতিক্ষণ দারুণ ছুঃনহ মহাত্বর নহা করিয়াছি, আর 

গ্রাণকে তৃণবৎ ত্যাগ করিতে দুঢনিশ্চয় করিয়াছি, ইহা 

অপেক্ষা আর কি গুরুতর ব্যাপার ছিল, যে? ভাহা! করিতে 

সাছল না হইতে পারে ৭ এবহ প্রিয়তমাও বিবাহবিধির 

পূর্বে মণ্প্রাপ্ডি বিষয়ে নিরাশ ইইয়া মর্শাচ্ছেদী যাতনায় 

বিকল ও কাতর শরীরে এমত শ্েহাভিপ্রায় প্রকাশ করি? 

মাছিলেন, যে তাহাতে আমি মনঃপীড়ায় কাতর হুই- 

যাছি। আহ! হৃদয় গাঢ় উদ্বেগে দলিত, তথাপি দ্বিধা 

ভগ্ন হইল না; বিকল শরীর অবিরত মোহভারে শ্রান্ত। 

তথাপি অচেতন হইল না; তনু অন্তর্পাছে গ্রজুলিত, 

তথাপি এখনও ভক্মীভূত হইল না; বিধাতা মর্শা্ছেদে 

প্রভু, তথাপি কেন জীবনের মুপচ্ছেদ করলেন নাঃ প্রাণ- 

পক্ষী এত ব্যাকুল, তথাপি এখনও কেন প্রিয়ার অন্থুগমন 

করিল না; এই দেহদীপ যখন প্রেপীর স্নেহপরিশূন্য 



নণম আস । টা 

উখন কেন নাহুমা নির্বাপিত হইল না! মাধব এই ব্ুগ 
না বিলাগ করিতে লাগিলেন । 

মকরন্দ, এরূপ ছুন্তর শোকসাগরে মংমগ্ন বয়লার 
উদ্ধার বানায় বলিতে লাগিলেন, বয়স্য ফাধব! বিচার 
কগিয় দেখ, ভবিতব্তার দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? 

আমরা আশাস্তত্রে মমোমত কত শত মঙ্জলকুম্বম গথাথিতে 

থ[ কি, কিন্ত ভবিতব্যতা গ্রতিকুলবর্তিনী হইয়। তাহ। কোথায় 
ছন্ন তিন্ন কিয়া দের। ঈদৃশ দুরুচ্ছেদ তবিতবা শাপাশে 
যাহারা বপ। সহিষুঃভাই তাহাদের একমাত্র শরণ। থে 
গাংমারের ভাব, দণ্ডে দতও পগিবন্ত হয়, ষে সংসার অনি- 
তাতার কেপি-শাপা এবং যে নংসার দুঃখশোকের বিহার- 
ভষি, মেখানে মহিসুতাই মম্যক প্রয়োজনীয় | ধৈর্য অব- 
লবন করিয়া থাকিতে গারিলে, কখন না কখন, চঃখের 

কঠোরহণ্ত অতিক্রম কর্িতে পারা যায়। সুখ বা দুঃখ কিছুই 

[নভ্য নছে, তাহার পথ্যায়ক্রমে ধরাতলে আবিভূতি ও 

তিরোছিত হয়। ঘেমন চলিত চক্রধারা, ক্রমান্তনারে উন্নতি 

ও অবনত গ্রাণ্ড হত, যেমন দিবা ও রজনী পধ্যায়ক্রমে 

ক্ষয় ও উদর লাভ করে, শখ ছুঃখও নেইক্সপ ক্রমান্রনারে 
মনুষের উপগ্রি আধিপত্য কহে । দুঃখের বিরামে হুখ, 

আবার সুখের অবমান দুঃখ, চির দিন এই রীতিই চু 
হয়। যখন দুঃখ উপনীত হয়, তখন বোধ হয় যেন আর 
কম্মিন্ কালেও নুখের প্রদন্নতা লাভ হইবে না; আবার 
যখন হুঃখরাহুর বিরামে নৌভাগ্য মুধাকর সুপ্রসন্্ন হন, 
তখন তাহার আস্তগততি হইবে, ইহাও মনে আইনে না। 

* ৫ 



১১৪ মাঁসিউ মাধন। 

কিন্ত এই রূগ শিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রথময়। সংশয় নাই । কি 

সৌভাগ্য,কি সারবান্ পুরুবের চিত্তমর্চ কিছুতে 

সঞ্চালিত করিতে পারে না। শৈললার পুরুষেরা মৌভাগ্য- 

চ্ছায়ায় গর্বিত হন না? এবং ডুঃখতাপেও ক্রি হন না; 

কারণ, কুখ ছুঃখ মঞ্চারী ও চঞ্চল | বিচাঁরবর্ভিত মনু 

সোর।ই তাহার অবণান কাল প্রতীক্ষা না করিয়া মনের 

অধীরভা প্রকাশ করে। এ মংমারে আত্যন্তিক হুখভোগ 

ও নিরবধি দুঃখভোপ্র অতি বিরল। দেখ, দশরথ-তশর 

রঘুকুল-তিপক রামচন্দ্র জনক-তনয়ার পুনঃ সমাগম লাভ 

করিয়াছিলেন ; পুণ্যক্লোক নল রাঁজীও পুনরায় দময়ন্তী লান্ত 

করিয়া দুন্তর বিরহম।গর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; পুরু বংশীয় 

রাজা ছুখুন্ত শকন্তলার প্রত্যাখ্যান করিয়াও আবার তাহাকে 

গ্াইফ়া্িলেন। অতএব কোন বিষয়েই নিতান্ত নৈরাশ্য 

অআবলযূন কর! উচিত ন্ হ। আঁশাই জীবনের আদ্িতী় 

অবলন্থন, আশাই উন্নতির প্রধান হেতু এবং আশাই উৎ- 

লাহশ্িখার প্রধান উদ্দীপক » অতএব ধৈর্যের শরণাপন্ন 

হও, আশা অন্্রণামী হও, মনের কোভ শান্তি কর। 

নির্রেদতরুর উচ্ছেদ কর এবং যাহাতে আনন বিপর্দৃ 

হইতে নিক্গুতি পাওয়া যায়, ভাহার ঢেষ্টী কর। মকরন্দ 

(এই রূপে নান। উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু মাধবের 

শোক মনল হৃদয়ে কোন বাকাই স্থান প্রাপ্ত হুইল না। 

অনন্তর মকন্দর বলিলেন, বয্স্য ! নংগ্রতি মধ্যাঙ্ক কাল 

প্থিত। অগ্রতিবিধের দৈবের হ্যায় দাকণ দিবাকর 

করিতেছেন । তেমার শরীরের এই অবস্থা? অতএব 
৩ 
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চল, এঁ গ. ানরোবরের পরিনরে গিয়া ক্ষণকাঁল উপবেশন 

করি । তথায় উন্নাল.বাল কমল সঞ্ন বিকমিত! দীয় 
মকঞন্দ-নিম্যন্দন ও তরজণীকর এহণ দ্বারা তত্রতা ঘমী- 
রণ শৈতা, ঘৌদন্ধ্য ও মান্দা গুণ মম্পন্ন ভঈয়াজে ও 
তোমার তাপিত ত তনু নিবাশিত করিবে, লন । এেঈ বলিএ। 

দুজনে তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন । 

মকরুন্দ তাঁছাকে অন্যচিন্ত করিবার আশে বলিলেন, 

সথে। দেখ দেখ, মনত রাজহংসগণের পক্ষ সঞ্গাননে মরমী 

বিকিত পুগুরীক মকল নৃত্য করিতেছে । এক অক্রগ্ধার।- 
পন ও অপরধার! উদ্গামের অবমরে এ গমোম শোভা 
গিলোকন কর। মাধব মে কথা শুনিয়া উদ্দিগ্র ভর ৯ঠি, 

লেন। যকরন্দ বলিলেন, অখে! একি 1 বিনা কারণেই 

অন্য দিকে চলিলে যে ? ধৈর্বযাবলহ্বন কর, অচিবোপস্থি 
বযাশোভা অবলোকন কর | আগ্ববিগম ও বর্ধাগম কাল 
অতি মনোরম | এ দেখ, বেতনকুহ্থমে নিকঞ-মরিজ্ষপ 
2বালিত, ০ গযুথিক কুষজাল বিকমনিত ও অনি 
নব কন্দলীদল উদ্ভিন্ন। গিপ্রিতট কুটজপুষ্পে সুশোভিত । 

কদমৃতরু সকপ অনবরত শীতল জণা-য়োকে পতি হইয়া 

কুহম বিকাশব্যাজে কন্টকিত হইয়ছে। ধরণ ধাযাপাত 

হইতে আত্মার নিমিভই যেন শত শত শিলা ছত্র 
ধরণ করিয়াছেন। কেতকী গ্রস্থুণ-নোএতে চতুদ্দিকে 

এঠমোদিত | এই অমন্ত দেখিলে পোপ হয় ঘেন বনঙ্। 
আভিমত জলদনমাগম এতে প্রীত হইয়া হান্য ক্িতেছে। 

দিক্চ সপ মেবমাণার শনন) 211৫5 শানাবন হত্দথগ 
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উদিত; বোধ হয়, যেন শিখিকুলের নৃত্য নিমিত্ত বিচিত্র 
নীল চন্দ্রাতপ গ্রনারিত হইয়াছে । শ্রবানিত পৌরন্ত্য 

বঞ্ধী বায়ু নীল জলদজাল আন্দেলিত করিয়া নববারি- 

শীকর বিকিরণ করিতেছে । মদমন্ত মঘুরগণের কেকারবে 

দিক সকল মুখরিত । বয্ন্ধর1 ধারা-সেকে সুতি হইয়া 

লোকের মনে আনন্দ বিভরণ করিতেছে । এই কাঁলে 

মেঘের সিপ্ধ গতীর ও মধুর গভ্ন শুনিয়া কাহার মনে না 

তীতি ও প্রীতি রসের সর হয়] মধ্যে মধ্যে ছুলক্ষ্য 

অচিরগ্রভা বিনিঃসুত হইতেছে । বোধ হয়, যেন শর্ণ 
লোক ভূলোকের অনাধারণ আরদি দর্শনবাসনায় চক্ষু 

রুম্মেষ করিতেছে ও তখনই থেন লঙ্জিত হইয়া নিমীলিত 

ও সমধিক মলিন হইয়া যাইতেছে । এ সমস্ত মনোরষ 

ব্যাপার অবলোকন কর ও চিত্তব্যাম্দ পরিত্যাগ কর। 

মাধব কহিলেন, খে! ধৈর্য ধরিয়! দেখিতে পারিলে 

& কল রমণীয় বোধ হয় বটে, কিন্ত অমার মে ধৈর্য নাই, 

সে বুদ্ধি নাই, দে রমজ্ৰত1 নই, মে বিচারশক্তি নাই, দে 

গান নাই, সে ইত্জরিয় নাই এবং মনের মে ভাবও নাই। 

সকলই প্রিয়।র অনুগমন করিয়াছে । কেবল যাতন| দিবার 

জন্য একম[ত্র জীবন রহিয়াছে । অনন্তর মল নয়নে বলি- 

লেন, কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত! হা প্রিয়ে মালতি ! 

এই বলিয়| শোকার্ত ও বিচেতন হইলেন। মকরন্দ দেখিয়। 

বলিলেন, নংপ্রণ্ত বয়স্যোর কি দীরুণ দশা উপস্থিত ! 

হায়! আমি কি বজ্ময় বিবয় লইয়া বিনোদন করিতে 

আরস্ত করিয়াছি । আহা! মাধবের গ্রত্যাশ। বুৰি ব! 
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গরধ্যবণিত হয়! হা ব্যস্ত মুগ্ধ হইলে! মগ মালতি । আঁর 
কত দুর কঠিন হইবে! বযহ্য যখন তোঁষার প্রাণি বিষয়ে 
নিরাশ হুইয়াছিলেন, তখন স্বীয় নতৃষঃতা প্রদর্শন করিয়া 
সাহন দিয়াছিলে, একফণে বয়স্থয কোন অপরাধ করেন 
নাই, বল, এ কি নিঠুর বাবহার ১ হার, এখনও নিঃশ্বা 
পড়িল ন1' ছা, বিধাতা কি সর্মনাশ করলে। ওযা, হৃদয় 
যে বিদীর্ঘ হয়! দেহবন্ধন যে শিথিল হয়। জগৎ শন্য 
দেখিতেছি! অন্তর জুলিয়া গেল। অন্তরাঁহ্ন? অবনন্ন 
হইয়া গাঢ ভিথিরে অগ্র হইতেছে। মুচ্ছ্ণ যে আমাকেও 
গ্রাম করে । আমি অতি হতভাগা, থেখন কি করি | আহ 
কি কষ্ট! কিকষ্ট1! আমার মনের কৌনুদী মহোতমব, 
মাল হী নয়নের পূর্ণচন্্, মকরন্দের মনোরঞ্জন ও জীব- 
লোকের ঠিলক মেই মাধব অন্য লীন হইল! ছে বরস্য । 
তুমি আমার শরীরের চন্দন রম, নয়নের শরচ্চন্দর এবং 
মনের দু্িনান আনন্দ স্বরণ | তুমি আগার জীবনের ন্যায় 
প্রিয়তম ছ্রন্ত কাস অকম্মাৎ তোমাকে হরণ করিয়া 
আমাকে সংহার করিত।! হে অকরুণ! স্সিতগর্ড নয়ন 
উন্মীলন কর | হে নিদারুণ ! কথা কও | আমি অনু- 
রক্কাচন্ত প্রিয় মছঢর মকরন্দ, কেন আমাকে অনাদর 
করিতেছ? এই বশিয়া গাত্রম্পর্ণ করিবা মাত্র মাধব 

হজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। 
তখন মকরন্দ দেখিয়া আশামিত হইয়া বলিলেন, 

নবজলধরের ধারা বর্ষণ অনুগ্রহে বয়স্য জীবিত হইলেন। 
আঃ) সৃষ্টি রঞ্ষা হইণ। মাপব, উঠিয়। এখন এই বিজন 
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বিসিনে কাছাকে প্রিরার বার্ধাবহ দুত করি, এই বলিয়। 

চারি দি অবলোকন করত কহিলেন, আহা! এ একটা 

নৃুশেভন নদী, উহার তীরে, পরিণত ফলভরে জঘুবন 

অণনত, তাছাতে তর্মাস। স্থীলিত হইতেছে । উহার 

উত্তরে অবিরল তমালাবলীর ন্যায় নীলবর্ণ নবজলধর গি 

শিখরে ছঠিতেছ্ে। ভাল বেশ, ইহাকেই পৌত্য কর্মে 

নিযুক্ত করি, এই বলিয়া আদর পুরঃনর উঠিয়া! উর্দমুখে 

করপুটে কছিলেন, ছে দৌম। ! কেমন) বিছবাৎ তোমাকে 

প্রিননছঃর বলিয়। আলিঙ্গন করে কিনা? এ্রণয়লরযুগ 

চাঁতকেরা তোমার আরাধনা করে কিনা? একফণে পুর্ব 

সমীরপণের স্ঘাহন সুখ লাভ হইয়া? থকে কিনা!) এবং 

সুপ্তি ইন্ধন তোমার অপূর্ব শোভা বিস্তাপ করে কি, 

ন1? এই জিজ্ঞামানন্তর মেঘের সিপ্ধণন্ভীর ধূনির গ্রতি- 

রবে গিরিুহা পপ্িপুরিত হইল এবং নীলকণগণ কেকা- 

রবে তাহার গন্ুকরণ করিতে লাগিল। তখন মাধব 

তাহাকেই মেণরুত্ত প্রত্যুত্তর কণ্গনা করিয়া কহিলেন, 

ভগবন্ জীমুত! তুমিহুষ্কায ছারা আমাকে সম্তাযণ ও 

অনুষতি করিলে; অভঞব আমি প্রার্থনা করি, তৃশি 

স্বেচ্ছাবিচরণ করিতে করিতে যদি আমার প্রশ্তমাকে 

দেখিতে গাঁও, তবে প্রথমে মমাগমের আশা দিবে) গরে 

যাধবের দশ! বর্ণম করিবে । নাস্তনা মময়ে যেন একবাদে 

তাহার আশাতন্ত নিতান্ত বিছিন্ন না হয়। কেন না? এই 

ক্ষণে আয়তীক্ষীর মেই একমার আশাই কথঞ্চিৎ জীবন 

রক্ষার হেতু । এই বলিতে বণিতে মেঘ চলিয়া গেল। 
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তখন তিমি ছ্টচিত্তে অন্যত্র বিচরণ করিতে লাখিলেন । 
মধনন্দ দেখি! অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া! ভাঁবিনেন, হা! 

আজি উন্মাদরাহু মাধবপূর্ণচজ্দ্রকে একেবারে গ্র!ম করিল। 
হা তাত 'হামাত2! হা ভীবত কামন্দকি! রক্ষা ক্র, 
এক বার আমির মাধবের অবস্থা অবলোকন কর এই 
রূপে মকরনা রোদন করিতে লানিলেন। 

মাধব চত্ুু্দিও অবলোকন ঝরিয়। বলিলেন, আহ! 
৮পপককুতমে প্রিয়ার শরীর কান্তি কুরসীগণে নয়নভঙ্গী, 
গজগাজে গরতিব্লাম এবং সুললিত লতায় হকুমারতা 
রহিরাছে, দেখিতোছি, বোধ হয়, বনস্থছনে মকলে প্রেয়- 
গীকে বিভাগ করির। লইয়া খাকেবে। হা গ্রেয়ণি মাণতি । 
এই বণিয়া ঘরটি ত ও ধর।শায়ী হইলেন । মকরন্দ দেখিয়া 
বিলাপ করত কহিলেন, ছে জীবন। যে প্রি শুছযাদ 
অশেষ গণের আধার, শিশুকাল হইতেই তুমি একত্র 
বাল্য খেলাদি ছারা যাছার প্রণয় পাশে মবিশেধ বদ্ধ 

২হয়হছ এবং ঘিনি তোঘার এক মাত্র অধলহন, এক্ষণে 
তাহ।কে গ্রিয়বিরহ বেদনায় এইবপ কাতর শেখের|ও 
তুমি দ্িধভুত হইলে না! হায় তোমার কি কঠিনতা! 
এই বাঁলতেছেন। ইতিমধ্যে মাধব নংজ্ঞ। লাভ করিয়। 

উঠয়া ভাবপেন, বিধভার সুষ্টিকৌশনে এক বণ্ত) 
অনায়াসেই অপরের অনুকরণ হইতে পারে? ইহাতে 

প্রিয়ার বিভাগ মদ্ভাবনা করা অতি অযুক্ত। এই 

ভাবিয়। উচ্চৈম্বরে বলিলেন, ওছে গার্বতীয় আরণ্যচারি 

জীবগণ ! আমি মাধুব, তোমরা অনুএহ করিয়া আমার 



১২০ মাল) গাধব। 

গ্রাম নিবেদনে ক্ষণকাল অবধান কর। হে বন্ুগণ 

তোমরা এই ভূধরকান্তারে বান কর, এই খানে একটা 

অর্বাজশুন্দপী প্ররুতিহমণীয়। কুলবাঁল। বিলোকন করিয়া 

ও তাহার কি দশা ঘটিয়াছে জান? তদীয় বয়োবস্থা] 
বলি, শ্রবণ কর | তাহার মনোমধ্যে মনোভব বিলক্ষণ 

বিরাজমান, অথচ অন্দে অনঙ্গলীলার কোন লক্ষণই নাই। 

ক্ষণেক থাকিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া ববিনেন, আই 

কিউংপাত। কেহই ঘে শুনে না। মীলক উৎকলাপ 

হইয়া নৃত্য করত কেকারবে বন আচ্ছন্ন করিতেছে) চকে - 

রের। মদালনমলো5নে কান্তার অন্ুনরণ করিতেছে, গশুগণ 

পুচ্ছ বিলোলন্ ব্যাজে কুনুমরেণু লইয়া প্রিয়ার গাত্রে লিপ্ত 

করিতেছে, সকলেই স্বর্ব মোৌভাগ্যে ব্যন্ত। যেখানে 

প্রার্থনা অনবনরে তিরোহিত হয়, দেখানে কাহার নিকট 

যা এ] করিয়া কুতকাধ্য হইব! এই বলিয়া আর এক 

স্থানে গমন করিলেন । 

অনন্তর নন্বুষে দুকিগাত করিয়া বলিলেন, আহ! 

এ করিরাজ তরুক্ষন্ধে ক্বন্ধত'র, ও প্রিয় তমার স্কন্ধে শুও- 

দও অপ্পণ করিয়া স্বখে কাল ক্ষেপে করিতেছে । ইহারও 

দুঃখ ও ,নবার অবসর নাই দেখিতেছি। যাহা হউক, এ 

দশন[গ্রভাগ দ্বারা স্পর্শনিমীলিতাক্ষী করিণীর গাত্রকণ্, 

করিতেছে, ও পধ্যায়ক্রমে কর্ণযুগল আস্ফালিত করিয়া 

সুখস্পর্শ বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে,এবং অর্ধভুন্ত নব কিনলয় 

ছারা প্রিরার সৎকার করিতেছে । বুঝিলীম, বন্য মতঙজই 

ধন্য ও পরম সুখী। এ দিকে আবার এক গজরাজ! 



দবশ আকা ১ 

আহা! মেঘের গভীর গভ্র্জন শুনিয়া৪ রর অনুগভ্জন 
ই, আসন্ন লরশীর ঠশবালনপ্ততীব কবল । (৯ এাছণ পরিতভাগ 

বয়, ইহ্বাত্র গতস্থানে মদনের অভাবে আমরণ 
সহ. শপ বে 

(খষাদে হক, হ্রথচী আত দান লোপ হয়, প্রণনম। 

”1/ 491 নি ট প্রয়াগিত করায় অআফোদম লাজ । জন্য দিকে 
বই, এই বলিয়া আবার এক দিছে নিস! পোকন এক 

৮২ 

উ্গাধ মরা গায় র করব শা কহতিতানে £ এট নখ 

দেখিয়া কাঙহপেন, ৪ 7182 মেনন )গ্য 

রতি ্ কা এরি 8:68: নাত কা হি, রিতা আগার আকাম বু হে খল 

টা 0, 222 ভি লিন টা ০০ 

91718517415 ৩) ১ লি । এুশালিব ও কফশলেন 

পর পিকমিত সো সুবানিন শুউগণে পর্থিভুপ্ু করি 

ফ্লাহ! বার্রিপ্টীকর বর্দণ করিখা ইত কঙ্িয়া, কিন্ত 

প্েহবশত বে নপিশীপন্রের আত ত্র ধর মাস, এই 

একটা বিশেষ অরনিকের ও দোনের কঙ্বা হইয়া এ 

বলিয়! তিনি উত্তরের অপেকার রহিশেন কিছু তাহার 

কথায় কে উত্তর করে? হন্তা নিজ কাযোই ব্যস্ত রছিশ। 

তখন মাধব কছিলেন, হায় হাটা বি আমাকে 
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অবজ্ঞা কিল । হা আমি কি অন্গুচিতকারী! ঘুঢ বন 
চরের এতি, প্রিজবয়গ্য মকরন্দের ন্যায় ব্যবহার করি- 

ভেহি। হা ব্ধম্য! প্েঘন নময়ে তম কোথায়। রঃ ভিন্ন 

আমার একাকী বাম একপ্রকার জীতনা ভা, তোষা ব্যতি- 
রেকে এ মতঘারে কিছুই রমা বোধ হয় না। যেদিন 
তোমর মাছত নহবাঁগ না ছয়, দে দিনই বথ! এবং অন্য 

লোকের সহিত যে গ্রমোদ যৃগতৃক্ণা লোলুপ হই, তাহ 

কেও ধিট। যকরন্দ শুনিরা ভাবিলেন, বয়ন্য উন্মাদমে ছে 
আচ্ছন্ন, তথাপি মহগ্রতি আমার রঃ অন্ুকল | বৌ 

হয়। কোন কারণ বশত এদণে বন্ধুর নৈনর্নিকি গর; 

চাংঙ্চার জাগবীন হইয়া থাকিবে তাই আমাকে অমন্িহ্থিত 

বোধ কর্সিতেহেন এই ভাবি শন্মুনীন হইয়া 8৮ ৃ 

পরেই যে হতভাগা মকরন্দ তোমার পারশ্শেহি আত তিনি 

দৌঁখয়া বলিশেন, বয়স্য । এম, আনাকে চর জন কর। 

গ্রিয়তমার আর আশা মাই | বড়ই পরিশ্ান্ত ভইগাভি, 

এই বলিতে বলিতে পুনরায় মুঙ্ছিত ও শিপতিত হইলেন । 

মকরন্দ আলিঙ্গন করিতে ঘ|ইবেন, ইচ্যবনরে উহাকে 

যুচ্ছণ-বিকল দেখিয়। সকরুণ বচনে কহিলেন, হাঁ কি কট 
আলিঙ্গন বাঁমন] করিবামাত্র বরা বিচেতন হইলেন 

আর এখন আশা করা বুথ | নিঃনন্দেহ এবার আর 

বয়ন্য জীবিত নাই । হা! প্রেয় বন্ধে! মদীয় দ্য ম্েহ- 

জ্বরে কম্পমান হইয়া তোমার কখন্ কি হইবে ভাবিয়া 

বিন। কারণেও যে ভীত হইত, আজি অবধি সে সমস্ত 

এক কালে নিরন্ত ইল ! হা থে! যত ক্ষণে গেতনা হয়, 



চে 

শহম জন! ১ 

তত মমগ্ন ত অতীত হুইল, এখনও যে ভেখনই দেখি- 

তেছি ' আঃ, একেণে ভোমার গ্রয়।ণে আম|র শরীর ভার 

ভূত, জীবন বভ্রপম, কাল শেলময়, দশদিন শুনা, ইন্জির 

গণ নিশ্কন, চা আলোকশ্ুন্য বোধ হইভেছে। 

একিণে জাবি থাকিয়া আমি কি যাববের মরণের মাথা 

থ[কিন ৭ ছউন, এ বশির ইত মিগতিত সই 

গ্রগাণোশূখ মধবের অগ্রন্র হই, এই বপিয়া কিঞ্চিৎ 
যইয়াই খেদে গ্রঠনিগ্ হলেন এবং, মাধবকে দেখি 

আব্রচমুখে কহিলেন, আছ ' নবাগ্তরাগ বশতঃ মালতীর 

বিভ্রমাকুন লোটন যাহাতে মুপাঁদ করিয়াছে এবং 

আমিও যাহার টার টি গ্রীডি আঁভ করিয়াছি, 

এ কি মেঈ শীসেতপন-দুন্দর শট! কিআশ্ফা। কি 

বই বা নবীন বয়নে একবারে, অমন গুনের অ্িবেশ 

ছটয়।ছিল? সখে ঘাধব ' বিষন চন্রথা যে নার মত্ত 

ক্ণার 0৪ হ্যা. তাদনি রাহ জাপিয়া গান করে, নব 

পধন বে মাত্র বহর ই৪%] উঠ, নান বারবেছে খও 

খত করে তক্ুবর বে মাত্র কনদানে উন্মুখ হয়, অধানি 

দুরন্ত দাবানলে দদ্ধি করে ভদ্র তুমিও যে মাত্র মকণ 

মৌভাগ্য-লাতে শোকের চ্ডামণি হইলে, অমনি অমি 

কাঁল তোমাকে গ্রান করিল। আহ] এই মাত্র ব্নম্য 

আনির্সন চাহিয়। [ছিতনিন, অতত্রব এই অবস্থাতেই একবার 

জন্মের মত আলিঙ্গন কি ; এই বলিয়া আংলদন পূর্বক 

মুক্তকণ্ঠে রোদন কর কহিলেন। হা খন) ! তুমি বিমল 

বিদ্যার নিধি, নান। গুণের গুরু| হা মালতার গণেশ! 



* ১ এল তী মাধব । 

হা স্মঃদুন্দর । হা কারমিনীজন কমনীয়-চিত্ত চৌর ! হ 
টত্ত্রবদন | হান্রিবলর সর্বস্ব ধন ' জাত মাধব | মক, 
বন্দে এই বাহুবন্ধন এই অংলারে ভোযার ইচ্ছান্থলত 
ছিল, কিন্ত অ্ি হইতে তাছাও ছুর্লভ হইল । ইহ! মনেও 

কঞ্চিবে না যে নেই খকরন্দ তুমি সিনা মুস্র্ধমাত্র জীবিত 
থাকিবে! জন্মাবধি নিরবধি অহ্বান বশতঃ জননীর স্তন. 

হ্ধও উভয়েই ঘুগপং পান করিয়াছি, হে চন্দন: 
এক্ষণে বন্ধদন্ত ভগণ-প বে তুমিই একাকী গান করিবে, 

ইহা অনুক্ত | এই বিয়া বরুণ] শিট টিতে তাহাকে পরি 
ত্যাগ পুর্বক গিরিশিখনের রি রি | 

ঝামন্দকীর পূর্কশিষ্যা নৌদামিনী নাে এক যোখিনশী 
আষ্ুত মন্ত্রমিদ্ি গভাব লাভ করিয়। আসর্ধতে কাপাপিক 
ব্রতের অগ্তঠান করিতেশ। তিনি তথায় মাল তাঁকে কপাল- 
কুগডলাগ্রন্ত দেখিতা কপালকুগুলার গ্রাতকুল হইলেন 

এবং বোগবলে মাধবের হুরবস্থ। দেখিয়া মান্নার নিমিত্ত 
ত্র গাকাশ যার্দে চশিলেন। বুদ ণী শৈল কাননে 
অন্বেঘণ কাঃতে কগ্গিতে দূর হইতে মকরন্দকে আত্মপাতে 
উন্যত দেখিলেন। এ সময়ে মকরন্দ গিরিশিখরে উঠিয়। 

তত্রত্য মহেশ্বরের নিকট কতাগুলি হইয়। প্রার্থনা করি- 
লেন, ভগবন্ ঘৌরীপতে ভুতভাবন সর্কান্তর্ধামিন্ সর্ক 
শৃক্তমন্ সর্বকলপ্রদ! যেখানে প্রিয় সুদ জন্ম গ্রহণ 
+গিবেন, গ্রার্থন। করি, আমারও যেন দেই খানে জন্ম হয়। 
জন্জন্মাস্তরেও যেন তাহারই নহচর হই | এই বলিয়া যে 
মাত্র গতনে উদ্যত হইলেন, অমনি সহ! সৌদামিনী 



যোগিনী আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন, এবং কছ্ছিলেন, 
বৎস ' এ ছ্ঃমাহগিক বাসনা পরিত্যাগ কর | তোমারই 
নম কিমকরন্দ? তিনি উত্তর করিলেন) হা এ সেই 
টুভ্ভাগ্ই বটে £ মাত! রা কে? কেনই বা আমার 

হাত ছাঠিয়া দা৪। দৌপামিনী 
বলিলেন, বন? আম যোগখিনী, মালতী অভিজ্ঞান 

প্রতিবন্ধীকভাচরণ কর 9 

আনিয়াছি, এই বপিয়া নেই খকুলমাল। দ্েখাইলেন। 
মকরনদ ভখন দাধশিঃশ্বান পরিভ।াগ কমিয়া করুণবগনে 

িজ্ঞানিেলেন, মাত ' মালতাঁ কি জীবিত? তিনি বলি 
শেন, জীগিত ; বল দেখে, মাধবের কি কিছু অনিষ্ট রঃ 
রাছে 2 তুম যেই অনর্থক ব্যাপারে প্রবুত্ত হুইয়াই? 

ঞ্েঞণে মাধব কোখায় ? মকরন্দ উত্তর দিলেন, আফ্যে ! 
আমি তাহাকে অনেতন দেখিয়াই বৈরাগ্যবশত; পরিত্যাগ 
বগয়ী আমশিয়াছি । অতএব চলুন, শীঘ যাইয়া উহার 
রক্ষার চেঘ্টা পাই। এই বলিরা দ্চনে তদভিমুখে দৌড়ি- 

তে লাগিলেন । আগিতে আমিতে দেখিলেন, মৌভাগ) 

বশতঃ বয়স্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । নৌদাখিনীও উভ- 
ঘের আকার দেখিয়া, মালতী যেমন যেমন বলিয়াছেন, 

তদশ্নাপে ভাহাপিগকেই মাধব ও মকরন্দ বলিয়া স্থির 

করিলেন। 

মাধব অন্যচিন্ত ছিলেন, ভাহ।দিগকে দেখিতে পাই. 

সেন না। তিনি উঠিয়া বলিলেন, আমাকে কে চেতন 

করিল ) বোধ হয়, ঘবজলকণবাহা অমীরণেরই এ কর্ধা। 

আমার এ অবস্থা তাহার তাল লাগে নাই। হে পুর্বব- 



১২৬ মালতী মাধূব। 

সমীরণ! ভূমি মজল জলধরগণ্কে পশ্চাশিত কর, চাঁতিক- 

রন্দকে আনন্দিত কর) কেকাকুল শিখিকুলের আহ্লাদ 

বিতরণ কর এবং কেতককুম্ম বিকপিত কর | ক্ষতি নাই, 

আঁখি বিরহী, যুগ্ছালাভ করিয়। একটু নৃখী ছিলাম, বল, 

আমাকে টৈতন্য ব্যাধি প্রদান করিয়া তোমার কি লাভ 

হুইল? যাহ। হউক, দেব পবন ' তোমার নিকট প্রার্থন। 

করি, যেখানে প্রিয় তমা আহেন, হয় গেই টা কদগ্ব- 

রেুর মহিত আমার জীবন হরণ করিয়া নই 

হয় তদীর় নংবাঁদ লইয়। আমাকে গ্রুদান কর, আমি সু ্  

তল হই; ভুমি ভিন্ন আর আমা গতি নাই । এই বশিয়! 

কুতাগ্তণে হইয়া পাম করিতেছেন, ই হযবদরে দৌদাশিনী 

অভিজ্ঞান দর্শনের সঘুচিত সময় পাইয়া পন্চা। হতে 

যাও 

রী 

যু! 

তদীয় অঞ্জলিপুটে বন্ুলমালা সমর্পণ বারলেন । 

মাধন সহর্ষবিস্ময়ে বিকোলন করিয়। বপিলেন,। একি 

নেই মদ্বিরচিত প্রিয়ার কথলন্িত মদনোদ্যানের বকুল 

মলা? হা মেই মালাই বটে, সন্দেহ কি | যেহেতু চক্র 

মুখীর মুখ১ন্দ্র দর্শন নিত কুদ্বছন নংগোগনের নিশি 

যে ভাগের কুহ্বমগুলি ব্যিম বিরচিত হহয়াছে এবং বাহার 

আননুপূর্ব কুদুমবিন্যানও লবদিকার সন্তোষহেতু হইয়া 

ছিল, নে ভাগ ত এই রখিয়ান্ছে। আনন্তর হঝোম্ম।দ মহ- 

কারে উঠিয়া, যেন মাল তীই উপস্থিত, এই ভাবিয়া অভি 

মান পূর্বক বলিতে লাগিলেন? অগি গ্রিয়ে! আমার এই 

দুরবস্থা একবার কি দেখিতেও নাই? আমার হৃদয় 

বিদীর্ণ, অঙ্গ সকল দগ্ধ ও জীবন বহির্গত ছইভেছে এবং 



মহম অঙ্ক । ১১৪ 

চারি দিন হইতে মুঙ্ছা আনিয়া আমাকে রীনা করি- 

তেড়ে। শত্ৃত রি | পিষয়ে পরিহান করা উচিত নয়। 

অতএব শাশুবরশন পিয়া আমার নয়নানন্দ বিতরণ কর, 

আর নত করিও না। পরিশেষে চারি দি শুন্য 

দেখিস! কহিলেন, ছায় 1 মান শী কোথায়! পরে বকুল; 

মালাকে লক্ষ করিয়া কহিতলন, অগ্ি বকুল্মালিকে। ভুমি 

টিন ভমার প্রিাতমা। ও উপকাপ্সিনীত কেন তোমার ত 

মল ৭ হে সখ! যখন ছুঃমহথ মদন-বেদন। বলবতা হইর়| 

অবাধে প্রেখতঘার দেহ দাহ করে, তখন তোমার আল- 

দনট আমীর স্বর্গ হইয়া কুবলয়লোচনার প্রাণত্রাণ কর্ধি- 

টাইে। আহা, খনি আমার কে ও কুরনর়নার কে 

বারংবার গভীগতি করিয়া আনন্দ ময়ূলিত মদনদুর ভপ্দী; 

এত কপয়া এবং গ্রেহাকর থাড অন্বরাগরন শুচিত 

(্রাছ1 এখন মে সকল মনে কপিলে কষ্টের দীমা 

৪ 

থাকে না। এই বলিয়া বকুখঘালা হৃদয়ে অপণখাত্র 

যুঙ্ছি ত হইলেন। 

তখন মকরন্দ সন্নিহিত হইয়। আর্বাম প্রদান ও বায়ু 

বীজনদি নান। শশা দ্বার] মাধবের টৈতন্য সম্পাদন 

করিলেন । মাধব উঠির। কহিলেন, নখে ! দেখ না কোথা 

হইতে প্রিয়ার বকুলমালা উপন্থিত। ইহাতে তোথাঃ কি 

বোধ হয়? তিনি কহিলেন, ব্যস্ত ! এই আধ্যা ফোগে- 

শ্বরী এই আভিজ্ঞান আনিয়াডেন। তখন মাধব বদ্ধাঞ্জণি 

হুইয়।! মকরুণ বচনে জিজ্ঞানিলেন, আধ্যে ! গ্রমন্্ন বাক্যে 

বলুন, প্রিয়তম] কি জীবিত আছেন? যোৰিনী আশ্বাদ 



১২৮ নালটামাধব। 

দিয়া কছিলেন, নমস্ত বপি, শুন ;-বখন অঘোরঘণ্ট 

করালাদেবীর মন্দিরে মলতীকে উপহার কপ্গূন] করে, 

তখন মাধব অনি দারা তাহার প্রাণ অংহার ফরেন,এ 

কথ] শুরনবামাত্র মাধব অধীর হইয়া বলিলেন, আর্ষে 

পোস্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, মমন্ত্ বুবিয়াছি। বয়ঙ্য! আর 

ক? কপালকগুলার মনে!র্থই রম হইয়াছে । তখন 

মকরন্দ বলিলেন, আহা কি ছুঃখ । শরচছন্রিকা নমাগমে 

কুমুদকুল পরমরমনয় হউগাহিল, কিন্তু এ কৌন বিচার। হে 

অক!লে জীনদজাল আনিয়া তাহার বাধা দেয় । মাধব 

কহিলেন, হা প্রিয়ে লতি! কিবীভঙ্ন দশায় পি 

যা? কমলঘুখ। যগন কপালকুগ্ডল। আক্রমণ করে, তখন 

কিন! কষ্ট পাইয়া? ভগবতি কপালকগুলে। বগ্রৃতম। 

স্্ীরত্তু, তাহার প্রত অমঙ্গল পৃতনার বাবহার করা অন্ন 

চিত। সুরভি কুন শিরে ধারণ করাউ বিহিত, চরণদবারা 

- 

তাঁড়িত করা যুক্তিযুক্ত নছে। যোখিনী কশিলেন, বহন! 

অধীর হইগু না, কপাপকুণ্ডলা অতি শি্ষরুণ।, আখি 

বিরোধিনী না হইলে গে অবশ) অনিষ্ট করিত । তখন 

মাধব ও মকরন্দ গ্রণাম পূর্বক হষ্টচিত্তে বশিলেন, তলে 

ত আমাদের প্রুভ আপনার আচরণাঁরবিন্দের অপর্যাপ্ত 

অন্বগ্রহ। আপনার আমা িগের গ্রতি এ মেহের হেতু 

কি? চিনি কহিলেন, তাহা! পশ্চাৎ জানিবে; এেকণে 

গুরুশুশ্াধা, তপোবল ও ভত্ত্মন্ত্রোপাননা দ্বারা যাহার 

লাভ হয়, আষি তোমাদের কল্যাদ নিমিত্ত মেই আক 

পণী বিদ্যা প্রদান করি, এই বলিয়া যোগি নী মন্ত্রদান 



মলম অস্ত! ১ই৯ 

পূর্বক মালতীর মহিত মিলাইবার নিমিত্ত মাধবকে লয় 
গাকাশপথে উঠিলেন। অমনি তম, হবলপিত, নেত্র- 
এতিঘাতিনী বিদ্রযৎপ্রভা প্রাহুর্ভত ও নিব্বত্ত হইল । 
মকঈন্দ বিশ্মিত ও তাত হইয়া রা প্রেকি! বয়ন্য। 
কোথায় 2 ও৪ আর কি, রে যোখেশ্বরীরই অহিমা। | 
হউক, এ আবার কি আনর্থ উপ স্থিত? প্রহৃত বিস্ময়ে 
পুর্বব্যাপার বিস্মৃত করিল, অভিনব শঙ্কাজরে জদয় জচ্া- 
গিত হইল, ঘুগপৎ আনন্দ, শোক, মোহ প্রভৃতিভে মনএ 
রি হইল | এই বান্তারে স্বর্ণের এহিত ভগ- 
»হা, মাতার অন্বেষণ করিতেছেন ; এখন বই না তাহার 
শিকট এই র্তান্ত বলি, এই ভাবিয়া উ।ছাদিগের আশু 
শন্ধানে শিফপ্ হইপেন। 

৯ পি প্রত 



0 
খলতী মাধব । 

৯২ সা টি আআ উহিািটিটিশ 

দশশ অঙ্ক। 

২ 
জার এর হাহহদ এ -দকী  অদয়ণ্তিকা ও লবন্িক। 

পি 

তিন জনে মিশিয়া নানা স্থান অগ্রহন্ধান কহিলেন কোন 

খানেই ফিটু মন্ধান গাইলেন না! তখন কাষনকী 

জল লোঢনে বলিলেন, ছা বহসে মালতি । মি আমার 

অঙ্কভষণ, এেদেণে কোথায় আন, প্রহাভর দাও জন্মা- 
€ 
১১. বধি তেগার দেই সকল বিশেষ বিশ্ব কার্জা ও সেই 

নকল শ্রম প্রিয় ঝচন রণ করিয়া আনার দেহ দগ্ধ 

ও হৃদয় বিপীর্ণ হইতেছে ছে পুশ্রি। আহা, যাছার 

রোদন অনিয়ত, যাহা কতিপয় দন্ত কলিকায় বিরা- 

দিত এবং যাহা হদীস্ষ ১, অননুষ্ধ ঈদ বচনে মুশোভন 

ভেোমার মেই শিশুকালেহ মুখকমল মনে পড়িতেছে! 
মদয়ন্তিক। ও লবদ্িকা আকাশ লক্ষ্য করিয়া অঞ্রুমুখে 

কহিল, হাঁ প্রদন্লচন্দমুখি প্রিয়বখি! কোথায় গমন 

করিলে! তুমি একীকিনী, না জানি, তোমার কুদুমসুকু- 

মার শরীরের কি দুর্বৰপাক ঘর্টিল! হে মহীভাগ মাধব ! 
তোমার জীবলোৌকের মছোৎ্নব এককালে অস্ত হইল। 

কামন্দকী এই বলিয়া খেদ কৰিতে লাগিলেন, হা বন 



সম তা 1 রা 

মাধব ! মকরম্দ ! তৌমাদিগের যেমন নবাণুরাগ, তাহার 

সমুচিত মহ্ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নিয়তি 
বাতা আলিয়। নমন্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পিল | হে হভাশ 

বজময় হদয ! তুমিকি নৃশংস! এই বলিদ্না জবঙ্গিক। 

বক্ষ€স্থলে করাঁবাত করিয়া এ সদয় নিক গতবোধ 

দিতে আরস্ত করিতে, কহিল, মখি ! আমি কি করি) এত 

যাতনাতেও যখন বাহ হহন শা) তখন বাবিগাম আমান 

প্রাণ পু ও বজ্রময় ও শাঁমাকে 

কামন্দকী এই বশিয়া খেদ করিতে লাখিলেন) বৎনে 

মালতি! লবজ্গিকা তোমার আ।দম্বণহতরী ও গ্রণ্যপার, 

ঞেফণে ভোমার শোকে জান বিনচন করে) এখনও 

কেন এ ছুঃখিশীকে অস্রকম্প! করিলে লা! যেমন উত্তবণ 

দীগবন্তি আলোকমন্য হইগা মণিনয়দী হইয়া থাকে, 

শোভা গায় নাঃ তেমনি লবদিকা তোমা ভাবে মলিন 

ও বিবণা, ত তাহার গে শো।ভ। ন]উ | হা আকরগাণে' কেমন 

করিয়াই বা কামন্দকীকে পণক্রনাগ করিলে 9 আমার সর 

বসনে চোমার তনু কতই ডিন ত হহয়াতে | হে শুন! 

স্তন্যত্যাগ প্রভৃতি তোমাকে কতিম পুতিকার মত হীড়। 

শিখাইয়াছি, বিনীত কহিয়াছি এবং লালন পাপন করি 

রাছি; অনন্তর লেকোতিরগুণনঞ্পত্ন বরে গ্রপাণ করি, 

যাছি। মাতার অপেক্ষা আমাকে অধিক হোহ কাহতে। 

এখন এই কি তাহার উদিত করমু 9 হে চু ঘি! আমার 

বড় আমা, ভোমার তনয় ক্রোড়ে বশিয়া স্তন গান করিবে, 
এ 

অমি তাহার অনারণম্সিত মনোহর মুখ১জ দেখিয়া জ 



১ মাঁলাশী মাধব । 

সার্ক করিব। কিন্তু আমার কেমন ভাগ্য, সে আশার 

মুলোচ্ছেদ হইল। ল্বঙ্গিক| বলিল, তগবতি ! গ্রমন্ 

হউন, আজ্ঞা করুন, আমি আর তারভূত জীবন বহনে 

নমর্থ নই, এ গিরিশিখর হ্ইতে পতন রে মরণ সুখ 

সস্তোগ করি | আর অন্তগ্রহ করিয়া! এই আশীর্বাদ করুন 

যেন জন্মজন্মন্তরেও নেই প্রিয়মখীর দেখা পাই। তিনি 
বলিলেন, ও লবঙ্গিকে ! আমাদিণের উভয়েরই শোকা 
বেগ সমান । মাঁলতীবিয়োগশোকে যে কামন্দকী আর 

জীবিত থাকিবে, ইহা মনেও করিও ন!। পরকাদে 
লোকের গতি স্বর কর্মানুমারে ভিন্ন, তাহাতে পুনরায় 

স্বজনমঙ্গম দুর্ঘট বটে, কিন্তু প্রাণ পরিত্যাগে সন্তাপশান্তি 

হয়, এইই পরম লংভ। তাহার এই সময়োচিত যুক্তি 

আবণে মকলে যে আজ্ঞা বণিরা গাজ্রোথান করিলেন । 

মদয়ন্তিকীকে পুরোবর্তিনী দেখিয়া লবঙ্গিকা গ্রবোধ দিয়। 

বলিলেন, সখি! তুমি এই আত্মহত্যারূপ বিষম ব্যাপার 

হইতে বিরত হও | আর আমাদিগকে যেন বিস্মৃত হইও 

না। তিনি কোপ কগ্রির। কহিলেন, যাও আমি তোমার বশ 

নহি। হে নাথ মকরন্দ! তোমাকে এ জন্মের মত প্রণাম ! 

ঞ্রেই কথ! বলিতে বলিতে সকলে মপুমতী নদীর কেিতিও, 

সন্নিহিত শিপিশিখরে উঠিলেন। আর প্রস্তুত কর্ধে বিছ্দে 

কাজ নাই বলিয়া নকলে পতিত হইতে উদ্যত হইলেন। 

ইত্যবদরে মকরন্দ পুর্কবোক্ত অদৃষ্টগর বিস্ময়কর ব্যাপার 

বিলোকন করিয়া, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য্য । এই কথা 

বলিতে বলিন্তে তথায় উপস্থিত ছইলেন এবং যোগিনীর 
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'অতিজ্ঞান দর্শনাবধি ও মাঁধবকে লইয়া গন পর্য্যস্ত 
আদ্যোপান্ত নমস্ত রতান্ত বর্ন কবিলেন। মকলে শুনিয়া 
হর্য ও বিস্মাযসাঁগরে নিমগ্ন হইলেন । এদিকে কলরব হজে 
লাগিল, হায় কি সর্বনাশ উপস্থিত! অাত্য ভরিবনু মাল- 
তীর অপার শবণে লাংমারিক বিধয়ে ও জীবনে বিরক্ত 
মনা, হইয়) বরিপ্রবেশ নিশ্চগ করিয়া মরণ বিন্দু আমি 
ছেন ও কাঁমন্দবন গ্রভৃতি নকলে এই কগা শুনিয়া বিদাদে 
স্তব্ধ হইলেন। মদয়ন্তিকা কহিলেন, মণি লনার্জকে। 

ক পাটি 

যেমন মালতীমাধবের দর্শনমহ্োত্নব, তেমনি কি বিবাদ ৫ মেঃ 

উপহ্থিহ! ভাহ|দিগের গলে একদা ইউলাভ ও অনিষ্ট 

পাত ডরন্ত সন্তাপগ চন্দনরমের ন্যায়, অনণস্ক,লিসঘুলগ 
আপার ন্যার়, বিষবললীমিনিভ অন্ীবনৌঘধির ন্যায়, 
তিমিরনন্বলিত আলোকের ন্যায় ও বজমিশিত চন্দ্রকির- 
ণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । 

এদিকে দমৌদামিনী আাধবকে লয়! উীপর্বরতে গমন 

ও মালতী দান পুর্ববক পদ্মাবতী গ্রন্াগমন করিঠেছিলেন, 

আঁমিতে আমিতে ভরিবন্ধর অগ্রিগ্রবেশ বাঙা পাইয়া 
অমাত্যকে আশ্বাস দিবার নিমিভ অনশি ঘেগবলে পশ্চাৎ 

হইতে তদভিমুখে গমন করিলেন । মালতীও আিতে 

আগিতে পিতার নির্বন্ধ শুনিয়। কছিতে লাগিলেন? ছে 

তাঁত ! ক্ষান্ত 5ও, আমি তোমার মুখকমল দর্শনে বড়ই উহ 

স্বকা, আমাকে দেখা দিয়াশান্থ কর ! তুমি অখিল সোকের 

অদ্বিতীয় মঙ্গল-গ্রদীপ, আমার নিখিছ কেন দেহপাতে 
উদ্যত হছইতেছ! শাখি ছুঃগীলা) তাই এট দিন তোষালে 
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নির্দিয় ভাবিযাছিলাম! এই বলিতে বলিতে মুগ্ধ হইয়া 
মাধবের মহিত নভে মণ্ডল হইতে অবরোহণ করত কাম- 

নাকী সন্ধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিয়। সকলে বিস্মিত 

ও পুলকিত হইলেন। কামন্দকী কহিলেন, হ1 বহনে! 

যদিই কোনবূপে পুনর্জন্ম লাত করিলে, আবার শশিকল! 

যেমন রাহুয়ুখে শিসতিত হয়, তেমনি অনর্থ গ্রামে পাড়িলে। 

মাধব কছিলেন, হায় কি কষ্ট, কি কষ্ট! কোনরূপে 

প্রিয়ার প্রবাম ভ্রখের অতিক্রম হইল, কিন্তু অন্যখিধ 

জনথপাতে জীবন নংশর উপস্থিত। যিনি অবশ্যকলো। 

নুখ ছুরদুষের ছার রোধ করিতে পারেন) এ সংমারে এমত 

লোক কে? আকাশে গমন করুক, দিথিন্তে প্রস্থান করুক 

বা বরত্বাকরেই নিখগ্ী হউক। শিয়তি ছারা ম্যায় অন্থু- 

গাঁসিনী থাকে । যত পার ঘতরু কর বা শৌরুষ একাশ কর, 
বা মহায়বল অবলম্বন কর, কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল হইলে, 

অভীষ্টনিদ্ধি কোখায় ভন্তহিতি হইয়। যায়। তখন যাহা 
চির অনুকুল, তাহাও গ্রতিকুল হইয়। উঠে। বিদ্যা বল। 

বৃদ্ধি বল, পরিশ্রম বল, অক্ণই অনৃষ্টের দাস । অদুষ্টেঃ 

গ্রবল নেগ্র কখন মনুষ/-হস্তে রুদ্ধ হইবার নহে । এইরপে 

বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে মকরন্দ অহনা অদ্মুখীন 

হইয়া যোখিনীর বিধয় গিজ্ঞানিলে বলিলেন, মগে! 

পর্বত হইতে আমরা তাহার সহিত অতি জ্রুতবেগে 

আমিতেছ্িলাম, ইঠিমধ্যে বনরগণের করুণ বিলাপের 

পর আর ভাহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ তখন কামন্দকা 

ও মকরম' তার অন্তর্থীনের কারণ অগ্ুমন্ধীন কনিতে 
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লাগিলেন | মদয়ন্তিক ও লবঙ্গিক অমাত্যতনয়ার মোছা- 

গনোদনের নিশিত্ব নানা উপায় করিতে লাঞিলেন | 

মালতি! মালতি! বণিয়া ডাকিতে লাঞ্গিলেন এবং 

বীমন্দমবীকে কহিলেন, ভগবতি 1! আপনি রক্ষা করুন । 

প্রিষমখীর নিঃশ্বাস রোধ হইল, এ দেখুন, বক্ষঃস্থল স্থির 

হইল । হা। অমাত্য! হা প্রিয়নখি। তোমরা উভয়ে, 

উভয়ের অবমানের কারণ হইলে ' এইরূপে মকলে হাহা, 
বার করত মুচ্ছিত হইলেন । 

মৌদাধিনী ভরিবমুকে আশ্বান দিয়া তৎণাৎ তথায় 

উদ্নীই হইয়া জযুত এযএ ছারা হাহাদিগের চৈতন্য হম্পা 

দন বরিলেন। তম মাধব মংজ্ঞা গ্রাণ্ড হইয়া দেখিলেন, 

মালতী পুনরুজ্ঞাবিত ১ ভাহার নামা চলম্বানা, পয়োধর 

গলনমনো হর, বঙ্গচঙুল নির্ধ কোমল ও নয়ন শ্বভাব- 

শোভিন হয় উঠিল। চু্ছাপগমে মুখমণ্ডল, দিবা-প্ররিস্ডে 

গ্রদল্প কমসের ন্যায় বিরাজমান হুইল। এ সময়ে 

ঘোৌথিনী আকাশমণ্ডা হইতে তাহাদিগকে আশঙ্বাম দিয়া 

কফিলেন, অমান্য ভু্গিবসু। মুণতি গ নলনের অপ্রনাদ 

অনুরোধ গঞ্জিতযাণ কাঁরয়া তনয়াবিয়োণ শোক হুহাশনে 

আন্মনমর্পণ করিভেছিলেন, আমি সহ উপস্থিত হইয়া 

সমস্ত বিবর* বাঁপয়। নিবর্ডিত করিলাম | তিনিও এই 

ব্যাপার শুশিয়া গুরুতর হর্ষ বিস্মধে নিমগ্ন হঈলেন। 

শুনিবাধাত্র মাধব ও মকরন্দ উর্দারু়ি হইয়া কছিলেন, 
ভগবতি ! আম।দিগের অনৃষ্ট গর, এ নেই যোণিনী 

জলদমাঁল। বিলোড়ন করিয়।! অন্তরীক্ষে আনিতেছেন | 
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আহা! । শ্রবণ করুন, এ জীবিতদায়িশী ভগবতীর বচনায়ত 
বর্ণ জলধরের জপ বর্ষণ অপেক্ষা শ্ুশীতল। শুনিয়! 

সকলে যহপরোনাস্তি প্রীত জা নকল লোচনেই 
'আনন্দাশ্ধার1 প্রবাহিত হইভে লাখিল। তখন মালতী 

ফামন্দববীর চরণে নিপতিত হুহলেন। তিনি তাহাকে উত্বা, 

পিত করিয়া শিরোদ্ণ ও মুখচন্থন করিয়া বলিলেন, 

আইন বহনে । জীবিতাধিক প্রিয়তষের জীবন দাঁন কর, 
স্বজনদণকে রক্ষা কর এবং ভি শারীরস্পর্শ 

ছারা আমাকে ও মখীদিগকে সুশ্।তল্ কর, এইরূণে 
মালভীকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেশ। তখন মাধব 

কহিলেন, সখে মকরন্দ! মংগ্রততি জীবলোক কি উপাদেয় ? 

মদয়ন্তিকা ও লিক! কছিল) হখি মাপতি ! তোমার 

ভ]দিসন লাভ পাইব, ই! মনে ছিল না । অতএব এম 

আমাদিগকে ঠাণিজন কর এই খশিয়া প্রল্পর ভাল 

পন মছে!হযাবে ব/গ্র হইলেন । ইতিমধ্যে কামন্দবণ বলি, 

লেন, বৎম মাধব! এক্ষণে অবহার হইণ, জিজ্ঞামা। করি, 

বৃত্তান্তটা। কি বল দেখি । তিনি খলিলেন ভগবতি ! 

কপালকুগ্তণার কোশে আমাপিগের এই বিষম বিপতি 

ঘটে; কিন্তু এ আফা যোগিনীর অন্ু'গ্রছে নিষ্কৃতি পাই 

য়া্ছি। তিনি বলিলেন, বটে বুঝিলীম, এ অঘোরঘণ্ট- 

বধের ফপ॥ তখন মদয়ন্তিকা কহিলেন, সখি পবল্সিকে ! 

বিধাতা বে বিওশ্বন। করিয়াছিলেন, তাহ মনে করিতেও 

ভয় হয় । এইবপ নান] কথা বান্ত। চলিতে লাঁগিল। 

ইত্্যবনরে মৌদামিনীও আকাশমার্ধ হইতে অবতরণ 
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. করিয়া কাষন্দকী সমীপে থিয়া কহিলেন, ভগবতি ! আমি 
আপনার পেই চিরস্তন শিষ্য, প্রণাঁদ গ্রহণ করুম? 
পরিক্রোজিকা বলিলেন, এ কি! মৌদামিনী, এন, এস 
চির দিনের পর আজি তোমাকে দেখিলাম । তুমি ভুরি- 
বসুর জীবন দান জন্য গ্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিলে । তোমার 
কার্যে শরীর গ্রমোদিত হইয়াছে, তথাপি আলিঙ্গন দ্বার! 
আরও প্রমোদিত কর, আর প্রণামে প্রয়োজন নাই। 
তুমি ছরবগাহ ব্যাপার সকল প্রেইরূপ অবলীলাক্রমে মমপন্ন 

করিয়। জগন্মান্যা হইয়াছ, তোমার নেই পুর্ব গ্রণয়বীজেই 
আজি এ অপর্যাপ্ত কল গ্রনব করিল। তখন মাধব ও 
'মকরন্দ বিস্মিত হুইয়া বপিলেন, ভগবতী নিয়ত যাহার 
গুণে পক্ষপাতিনী, ইনি কি মেই পুর্বশিষযা পৌদাশিনী ? 
.তবেত ইহার কিছুই অপস্তবিত নয়। মালতী কহি- 
লেন, এই আর্য মেই মময়ে ভগবতীর পক্ষপাতিনী 
হইয়া কপালকুগডলাকে তৎ্ননা। করেন, আমাকে স্বীয় 
আবাসে লইয়া গিয়া! তগ্বতীর অধান যত রক্ষা করেন 
এবং অভিজ্ঞান বকুলমাসা আনয়ন পূর্বক পদ্মাবতী 

আনিয়া স্বজনগণকে আনন্ন মৃতু হইতে রক্ষী করেন, 
এই নেই জীবনদায়িনী নৌদামিনী। অনন্তর মাধব ও 
মকরন্দ কহিলেন, আ কি অনুগ্রহ! ভগবান্ চিন্তামর্ণি 
(অভীষ লিদ্ধি করেন, কিন্তু তাহাতে চিন্তা পরিশ্রমের 
আবশ/ক করে; অদ্য আধ্য যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, 
তাছা অনন্যক্কত গু মনোরথাতীত। মৌদ[মিনী টাহাদিণের 
শৌজন্যে অত্যন্ত লঞঙ্জিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর 

পচা 
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কহিলেন, ভগবতি! অদ্য পদ্মাবতীশ্বর নম্দনের অন্মতি 

লইয়া 'ভুরিবন্ুর সমক্ষে এই পত্র লিখিয়া মাধবের নিকট 

প্রেরণ করিয়াছেন। এই বলিয়া পত্র নমর্পণ করিলেন। 

কামদ্দকী পত্র লইয়া পড়িতে আরস্ত করিলেন । 

পত্রে লিখিত ছিল 7 স্বস্তান্ত্র, মহারাজের বিজ্ঞাপন 

এই, তুমি অতি সতকুলজীত, নানা গুণে অলন্কত, হ্াধ্য 

জাগাঁত।। তোমার সমস্ত আপদ দুর হইয়াছে বলিয়। 

আমর] পরম জীতি লংভ করিয়াছি! পুর্ব হইতেই অদয়- 

স্তিকা মকরন্দের গ্রতি অতিশয় অনুরাগিণী, অদ্য আমার 

ও তোমার ভূষ্টির নিমিত্ত, তোমার প্রিয় মিত্রকে মদয় 

নিক! দান করিলাম । মাধব এই পত্রার্থ অবগড হইয়া, 

ঁপনাকে চরিভার্থ বৌধ করিলেন, তখন মালতীর মনো 

রথ পূর্ণ হইল ॥ মংমার আনন্দময় বোধ হইতে লাগিল। 

তআবলোকিতা, বুদ্ধরর্ষিতা ও কলছংন আসিয়া আনন্দে 

নানাবিধ নৃত্য করিতে আরভ্ভ করিল। সকলে নাকৌ।- 

তুক নয়নে দেখিতে লাগিলেন । তখন লবদ্দিক! বলিল, 

ঞ্েমন কে আছে, ঘে এই সম্পূর্ণ সর্ববাজীন মহোৎসবে 

নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারে? কামন্দকী বলিলেন, 

সত্য, এমন রমণীর বিচিত্র উজ্ত্রন কাণ্ড আর কোথাও 

ঘটিবে? 

অনন্তর সৌদামিনী কহিলেন, অমাত্য ভূরিবন্থ ও 

দেবরাতের অপত্য-মস্বন্ধ-বাঁসন! চির দিনের পর পরিপূর্ণ. 

হইল। এই আর একটা পরম মুখের বিষর বলিতে হুইবে। 

তীহার। সকলে এ কথার গুটতত্ত্ব শববণে কৌতুকী হইলে, 
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কামন্দকী বলিলেন, নন্দন যখন প্রনন্ন-টিতে মদয়স্তিক' 
দাঁন করিয়াছেন ও মালতীকে মাধবানুরাগিণী দেখিয়! 
যখন স্বেচ্ছা পূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমরা 

সর্বতোভাবে নিঃশঙ্ক হুইয়াছি। এক্ষণে পুর্ব্ব কথা বলি 
শ্রবণ কর। আমাদিগের পঠদশাতে এেই সৌদামিনীর 
সমক্ষে, ভূরিবহ্থ ও দেবরাতের এই প্রতিজ্ঞা ই়, যে উত্তর 
কালে আমাদিগের অবশ্যই কোন অপত্য-সধন্ধ করিতে 
হইবে । প্রধান হৃদ নন্দনের কোপশান্তির নিমিত্ত এত 

দিন এ কথা গোপনে রাখিয়াছিলাম। তাহার! শুনিয়া! কাম 

নদকীর সম্বরণগুণ ও অবিচলিত নীতি-কৌশলে বিস্মিত ও 

মুগ্ধ হইলেন এবং তীহাঁকে শত শত বার প্রশংন। করিতে 
লাঁগিলেম। অনন্তর পরিক্রাজিকা বলিলেন, বম মাধব! 
পুর্বে মনোরথ মাত্রে তোমাদিগের যে কল্যান অংকপ্প 

করিয়াছিলাম, ্েক্গণে তোমার পুণ্যবল ও আমার ভুই 

গধ্যার প্রত দ্বারা তাহা সকল হইল? তোমার বয়গোর 

ভিলষিত প্রিয়! অমাগম লাভ হইপ এবং রাজা ও নন্দন 

₹ছই অসন্তষ্ট হইলেন না ইহা অপোষ্ষা আর কি 

ভাবছ ব্যাপার আছে, বল? মাধব শুনিয়া অতি মাত্র 

শীত হইলেন ও উাহার চরণে প্রণাম করিলেন । 

অনন্তর রাজা, নন্দন ও অমাত্য ভরিবস্থ আসিয়া 

হাদিগের অভিনন্দন কঙ্িলেন এবৎ মমুচিত যত ও 

মাদরে মহা সমারোছে স্বন্ব ভবনে দল. গেলেন । 

ধব ও মকরন্দ কিছ দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া অভিমত 

খ সত্তোগে কাল যাপন করত গভীষ্ট বিদ্যাপ্ায়ন লমা- 
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ধান করিলেন । পরিশেষে পন্াবতীশ্বর, নন্দন ও তুরিবন্থ 

তিন জনের আদেশ লইয়া কামন্দকীর চরণ বন্দনা পূর্ববক 

নিজ নিজ বধু সমভিব্যাহারে স্বদেশে উপনীত হুইলেন। 

বিদর্ভ-রাঁজমত্ত্রী বহু দিনের পর বধু সমবেত পুত্রের মুখ 

দি্রীক্ষণ করিয়া পরম সুখী হইলেন ও নানা মহোৎসব 

করিতে লাগিলেন? এইরূপে দেবরাত ও ভূর্বিবন্থুর 

অভীষ্টমিদ্ধি হইল এবং মাধব ও মকরন্দ পরম সুখে 

কাঁলক্ষেপ করিতে লাগিলেন | 

সম্পুর্ণ । 

৪৮০টি 












